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RESUMO 

 

Em matéria de concessão de medidas liminares, existe um “direito morto” nos textos 

de lei positivados pelo Estado que não coincide com o “direito vivo” da prática forense. No 

momento da concessão das medidas de urgência, o campo meramente textual dos diplomas 

legislativos dá a entender que o fumus boni iuris e o periculum in mora funcionam como 

pressupostos autônomos entre si. Portanto, para a doutrina escolástica tradicional – que, em 

geral, segue modelos dogmáticos prevalentemente analíticos e hermenêuticos – a falta de um 

desses pressupostos é suficiente para o provimento liminar deixar de ser concedido [= modelo 

rígido e mecanicista]. Todavia, um estudo empírico do plano situacional da prática judiciária 

revela que o fumus boni iuris e o periculum in mora costumam ser analisados em conjunto 

pelos juízes e que eles parecem assumir uma relação de “complementação mútua”. Em outros 

termos: um modelo dogmático-pragmático é capaz de comprovar, através de procedimentos 

investigativos empíricos, descritivos e indutivos, que, na experiência quotidiana dos 

Tribunais, a ausência ou a presença “minguada” de um dos pressupostos pode ser 

eventualmente “compensada” pela presença “exagerada” do outro [= modelo fluido e 

adaptativo]. Daí a razão pela qual, no dia-a-dia forense, é possível deparar-se com a concessão 

de liminares calcadas (α) tão apenas na quase-certeza da pretensão de direito material alegada 

pelo autor, sem que a presença do periculum in mora tenha sido levada em consideração pelo 

juiz [= tutela de evidência extremada pura], ou (β) somente no perigo iminente de um dano 

irreparável extremo, sem que a presença do fumus boni iuris tenha sido examinada [= tutela 

de urgência extremada pura]. Nesse sentido, os diferentes tipos de liminar nada mais são do 

que pontos de tensão ao longo de uma corda esticada entre o fumus boni iuris e o periculum in 

mora. Quanto mais essa tensão se dirige para o fumus boni iuris, mais se está perto da outorga 

de uma tutela de evidência extremada; quanto mais a tensão se dirige para o periculum in 

mora, mais se está perto da concessão de uma tutela de urgência extremada. Em meio às duas 

extremidades, existe um conjunto infinitesimal de possibilidades, todas interligadas por uma 

conexão vital. Assim, dentro dessa infinitude, podem destacar-se oito tipos-chave de 

providência liminar: a) tutela de evidência extremada pura; b) tutela de urgência extremada 

pura; c) tutela de evidência extremada e urgência não-extremada; d) tutela de urgência 

extremada e evidência não-extremada; e) tutela de evidência e urgência extremadas; f) tutela 

de evidência e urgência não-extremadas; g) tutela de evidência pura de extremidade 

presumida; h) tutela de urgência pura de extremidade presumida. Logo, é simplista sustentar 



 9 

que a concessão de liminares é ato discricionário (Cândido Rangel Dinamarco), ou 

vinculativo (Betina Rizzato Lara). Na verdade, existe nela um quid de discricionariedade e 

um outro de vinculatividade, visto que se trata de um ato de condicionalidade complexa, fruto 

da valoração que o juiz faz da tensão fundamental havida entre o fumus boni iuris e o 

periculum in mora, tal como configurados num determinado caso concreto. 

 

Palavras-chave: Tutela Liminar – Tutela de Urgência – Tutela de Evidência –Tutela 

Cautelar – Tutela Antecipada – Pressupostos – Fumus Boni Iuris – Periculum in Mora. 
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ABSTRACT 

 

As far as the matter of granting injunctive relief is concerned there is a “dead right” 

provided in state-approved legal texts that is in disagreement with the “living right” of 

forensic practice. When ruling on the granting of urgent injunctions, the plain wording in the 

legislative text may give rise to an interpretation whereby the fumus boni iuris and the 

periculum in mora are requirements independent of each other. As a result, for the traditional 

scholastic doctrine – which usually conforms to chiefly analytic and hermeneutic dogmatic 

models – the absence of either one or the other of these requirements suffices to have the 

motion for preliminary injunction denied [= rigid and mechanistic model]. However, an 

empirical study of the status of the legal practice shows that justices usually take together the 

fumus boni iuris and the periculum in mora and that those requirements seem to have a 

“mutually complementary” relationship. In other words: a dogmatic-pragmatic model can – 

through empiric, descriptive and inductive investigative procedures – prove that in daily court 

practice the absence or the “lean” presence of one of the requirements may from time to time 

be “offset” by the “exaggerated” presence of the other [= fluid and adaptive model]. This is 

why in daily court practice it is possible to find orders granting preliminary injunctions 

grounded (α) merely on a near certainty of the allegation of a material right to which the 

plaintiff claims to be entitled, with the justice leaving out of consideration the presence of the 

periculum in mora [= plain extreme evidence injunction], or (β) only on the imminent danger 

of extreme irreparable harm, with the justice leaving out of consideration the presence of the 

fumus boni iuris [= plain extreme urgency injunction]. In this sense, the several types of 

preliminary injunction are but points of tension tugging at the strands of a rope stretched 

between the fumus boni iuris and the periculum in mora. The more the tension moves toward 

the fumus boni iuris the closer it gets to the granting of extreme evidence injunction; the more 

the tension moves toward the periculum in mora the closer it gets to the granting of extreme 

urgency injunction. Halfway between these extremes lies an infinitesimal set of possibilities 

all interlinked by means of a vital connection. Thus, within this infinitude eight key-types of 

preliminary injunction stand out: a) plain extreme evidence injunction; b) plain extreme 

urgency injunction; c) extreme evidence and non-extreme urgency injunction; d) extreme 

urgency and non-extreme evidence injunction; e) extreme evidence and extreme urgency 

injunction; f) non-extreme evidence and non-extreme urgency injunction; g) presumed 

extreme plain evidence injunction; h) presumed extreme plain urgency injunction. Therefore, 
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it is naïve to maintain that the granting of preliminary injunctions is either a discretionary 

(Cândido Rangel Dinamarco), or an associative (Betina Rizzato Lara) act. As a matter of fact, 

it does have something of a discretionary and something of an associative quality, since it is 

an act of complex conditionality, an outcome of a justice’s appraisal of the fundamental 

tension between the fumus boni iuris and the periculum in mora such as they appear in a given 

real case. 

 

Keywords: Preliminary Injunction – Urgency Injunction – Evidence Injunction – 

Precautionary Injunction– Interlocutory Injunction– Requirements – Fumus Boni Iuris – 

Periculum in Mora 
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INTRODUÇÃO  

 

 

 Desde a Antiguidade Clássica distingue-se a prática da teoria. A primeira seria ligada 

à ação; a segunda, não. Infelizmente, essa separação perturba o pensamento jurídico até hoje. 

Não raro, é dito nos círculos: “na teoria, teoria e prática são iguais; na prática, teoria e prática 

são diferentes”. Porém, essa separação não decorre de um exercício intelectual objetivo. Há 

quase sempre nela uma segregação preconceituosa. 

Crê-se que a prática se opõe à teoria. Em geral, o prático é o utilitarista, que só pensa 

em vantagens materiais e que às vezes não hesita em usar meios inescrupulosos para atingir 

fins egoísticos; já o teórico é o idealista, abnegado, que só quer o progresso do conhecimento. 

Logo, não é de estranhar que o fosso entre teoria e prática não cause mal-estar nas mais 

diferentes epistemes. 

Na ciência (dogmática) do direito, os juristas lidam naturalmente com as valetas 

(muitas vezes abissais) entre pensamento e ato, concepção e realização, logos e práxis. O 

homem da academia não dialoga com o homem do foro. Não causa surpresa que ainda hoje 

alguns “processualistas profissionais” afirmem – com o dedo em riste – que a jurisprudência 

compõe um conhecimento “vulgar”, “indisciplinar” ou “superficial”, que não flui de uma 

prática especificamente orientada1. 

Como é bem observado por Ovídio Araújo Baptista da Silva, “uma das peculiaridades 

mais notáveis de nossa formação é o divórcio entre o direito que se pratica no foro e o direito 

exposto pela doutrina dos sábios em seus manuais e reproduzido pela cátedra universitária 

[...]” 2. 

Todavia, os pobres estudantes de Direito só percebem isso quando passam a trabalhar. 

De pronto notam – especialmente em processo civil – que existe mais fecúndia na carnalidade 

prática do que no ascetismo teórico. Vêem que os tratados folheados nos tempos de faculdade 
                                                 
1 A palavra jurisprudência será empregada no presente trabalho, preponderantemente, no sentido de “conjunto 
de decisões produzidas pelos juízes e pelos demais órgãos jurisdicionais”, ou mesmo no sentido de “conjunto de 
decisões judiciais proferidas sobre o mesmo assunto e orientadas no mesmo sentido”, e não como sinônimo de 
“ciência dogmática do direito”. Sobre os três sentidos da palavra, p. ex.: BIELSA, Rafael. Metodología jurídica, 
p. 483-484; CABRA, Marco Gerardo Monroy. Introducción al derecho, p. 147-148. 
2 Processo e ideologia, p. 35. Francesco Carrara sugere, no entanto, que “entre a teoria e a prática deve existir 
um entrelaçamento, um intercâmbio de produtos espirituais, um fluxo e refluxo de ideias. A prática deve erguer-
se do empirismo e da intuição instintiva do direito até uma aplicação consciente dos princípios; mas a teoria deve 
retemperar os seus teoremas no banho da vida real, dos fenómenos económicos, das situações que se suscitam e 
são apreciadas pela jurisprudência quotidiana. Uma e outra devem juntar e fundir as suas vistas, as suas críticas, 
os seus desejos. Para cooperarem na actividade legislativa” (Interpretação e aplicação das leis, p. 189). Ainda 
sobre a necessidade de restabelecer-se a unidade entre a teoria e a prática (citando Savigny, Bonnecase, Rotondi, 
Carnelutti Josserand, etc.): GASSET, Ramon Badenes. Metodología del derecho, p. 426 e ss. 
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não resolvem os problemas dos tempos de exercício profissional. Percebem, enfim, que a eles 

se ensinou uma estática (como se os institutos jurídicos fossem mortos empalhados), não uma 

dinâmica (que é o grande atributo da vida). Pior: dão-se conta de que aprenderam apenas uma 

inocente humanística; o Direito, este só conhecerão pelejando. 

Entretanto, os estudantes de Direito recém-formados com vocação filosófica 

indagarão: o fosso entre teoria e prática não seria uma inadequação da teoria? O que até agora 

se chamou de “teoria” não seria, em verdade, mero arbítrio fantasioso imaginativo? Por que o 

meio acadêmico permite tanto desenvolvimento teórico desprovido de consistência prática? 

Se as teorias estáticas não espelham a riqueza da vida, não seria possível reestruturá-las em 

bases mais dinâmicas? Se essa paralisia é devida à ortodoxia metodológica monista em que a 

Processualística se perdeu, qual o pecado em optar um caminho heterodoxo, 

metodologicamente sincrético? O presente trabalho tentará dar resposta a essas perguntas. 

 Nesse sentido, este estudo e valorizará a prática, sempre acomodável e engenhosa e 

direta (o que não significa sobrepô-la à teoria). Enfim, será uma aposta na possibilidade de 

diminuírem-se as distâncias entre a teoria e a prática processual civil por intermédio de uma 

espécie de “ciência processual do quotidiano forense” (semelhante ao que Tobias Barreto 

chamava de “jurisprudência da vida diária”3). Nem se afirme, porém, que essas distâncias não 

existem. Em matéria de concessão de liminares, por exemplo, a práxis é fluida e colorida; a 

dogmática, rígida e monocromática. 

 É assente que os pressupostos essenciais para a concessão da tutela de urgência são o 

fumus boni iuris e o periculum in mora. De acordo com os manuais de processo civil (Law-in-

books), esses pressupostos são cumulativos: se estiverem presentes, o magistrado tem o dever 

de conceder a tutela; se um deles faltar, há o dever de denegá-la. É como uma porta com duas 

fechaduras: há de se ter as duas chaves para abri-la; uma só não basta. Não se pode negar que 

essa visão maquinal se curva ao espírito clássico, tão afeiçoado à abstração, à objetividade, à 

clareza, à segurança, à ordem e à conceituação. Por conseguinte, nada mais simples e sóbrio. 

Todavia, na prática dos Tribunais (Law-in-action), as coisas não ocorrem desse modo. 

No dia-a-dia do foro, quanto mais “denso” o fumus boni iuris, com menor rigor o periculum 

in mora é exigido; por outro lado, quanto mais “denso” é o periculum in mora, com mais 

flexibilidade se olha para o fumus boni iuris. Com outras palavras: é possível que a presença 

“forte” de um pressuposto “compense” a presença “fraca” do outro4. Porém, a valoração dessa 

                                                 
3 Estudos de direito. v. I, p. 66. 
4 O Professor da PUC-RJ Ronaldo Cramer fica a meio caminho de detectar essa realidade. De acordo com o 
processualista fluminense, “questão interessante refere-se à possibilidade de a tutela provisória de urgência ser 
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“suficiência compensatória” cabe ao juiz, que a realiza para cada caso concreto e dentro de 

uma “margem controlada de discricionariedade”. 

Assim, parece haver entre o fumus boni iuris e o periculum in mora um “vaso 

comunicante”, de existência insuspeita para a boa e velha doutrina. Logo, não é possível que 

se compreenda o fenômeno à luz de uma imagem mecânica. Em verdade, a concessão de 

liminares obedece a um movimento mais afinado ao espírito romântico. Nela se vêem o 

particular, o individual, o fragmento, o subjetivo, a adaptação, a maleabilidade... 

 Diante da discrepância entre o direito prático (que chamo de “direito vivo”) e o direito 

teórico (que chamo de “direito morto”), mostra-se necessária uma teorização renovada e mais 

empírica a respeito das medidas liminares, que apreenda a dinâmica de suas concessões e que, 

em última instância, enxergue o processo como um fenômeno social a ser descrito. Essa a 

pretensão do presente trabalho. 

 Desse modo, para que se possa dar preciso cumprimento a essa custosa tarefa, dividir-

se-á a dissertação em nove partes. 

O capítulo 1 explicará o título do trabalho, elucidando o que aqui se entende por 

“direito vivo” e por “liminar”. O capítulo 2 será dedicado às dissonâncias entre o tratamento 

que a lei confere aos pressupostos para a concessão das medidas de urgência e o tratamento 

que lhes é dado pelos Tribunais. O capítulo 3 tratará da insuficiência da dogmática tradicional 

(analítico-hermenêutica) na compreensão desses pressupostos e da necessidade de um modelo 

de investigação pragmático, que diminua as distâncias entre o “direito dos livros” e o “direito 

da prática”. No capítulo 4, demonstrar-se-á que, apesar da ingente necessidade de 

desenvolver-se esse modelo, essa empreitada é dificultada pela baixa divulgação editorial das 

liminares, o que é fruto do pensamento cartesiano. No capítulo 5, enfrentar-se-ão as liminares 

que se concedem apenas com arrimo em fumus boni iuris exagerado. 

Ainda, o capítulo 6 estudará as liminares concedidas tão-somente com base em 

periculum in mora extremado. No capítulo 7, analisar-se-ão outras hipóteses menos radicais, 

em que os dois pressupostos concorrem, ainda que de modo assimétrico, para a concessão da 

liminar. No capítulo 8, será esquematizado um quadro geral das liminares, despretensioso e 

                                                                                                                                                         
deferida com base em apenas um dos requisitos (fumus boni iuris ou periculum in mora), se o requisito 
preenchido encontra-se presente em sua densidade máxima. Em outras palavras: pode o juiz deferir uma tutela 
provisória de urgência, se tiver certeza (e não a quase certeza) de que existe o direito material afirmado pelo 
autor? Ou pode o juiz conceder uma tutela de urgência, se a tiver a certeza (e não a quase certeza) de que o autor 
sofrerá dano irreparável ou de difícil reparação? O tema merece maiores reflexões, que escapam ao propósito 
deste artigo, mas entendo que a presença dos dois requisitos sempre se faz necessária, sendo irrelevante a 
densidade de cada um deles. Entretanto, apenas para provocar, anoto, com ‘olhos voltados para a prática’, que 
alguns julgados, ao deferirem tutelas provisórias de urgência, impressionam-se apensas com um dos requisitos.” 
(A fungibilidade das tutelas provisórias de urgência, p. 797) 
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aproximativo, alicerçado na “lei de compensação mútua”, que regra a inter-relação de fumus 

boni iuris e periculum in mora; ademais, procurar-se-ão as bases dogmáticas para a 

explicação dessa “lei”. Finalmente, no capítulo 9, ensaiar-se-á uma hierarquização dos topoi 

argumentativos relativos ao fumus boni iuris e ao periculum in mora, segundo o potencial 

persuasório que têm, e estudar-se-ão os fatores que podem macular esse potencial. 
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1 EXPLICANDO O TÍTULO 

 

 

1.1 Que é “direito vivo”? 

  

 O presente trabalho tem pretensões metodológicas pouco familiares à Processualística 

tradicional. Nesse sentido, traz novidade. Todavia, para começá-lo, não se pode escapar a uma 

postura talvez conservadora: explicar seu título, por si só incomum. 

Ora, a expressão “Direito vivo” (lebendes Recht) – a despeito de sua banalidade – foi 

cunhada com significado especial na terminologia jurídico-científica pelo pai da sociologia do 

direito Eugen Ehrlich. Tomamo-la aqui de empréstimo porque este estudo busca compreender 

como os juízes inter-relacionam na vida prática os pressupostos para a concessão de 

liminares. Isto dá a entender que há um “direito morto” nos textos de lei que não coincide 

com o “direito vivo” da prática forense5. 

Na “teoria”, fumus boni iuris e periculum in mora são pressupostos autônomos entre 

si: a tutela de urgência deverá ser concedida se ambos estiverem presentes; dando-se a falta 

dos dois, ou mesmo de um, a tutela deverá ser indeferida. No entanto, na “prática”, as coisas 

não são bem assim. 

O fumus boni iuris e o periculum in mora relacionam-se de maneira menos mecânica e 

menos simplista: pode ser que a presença “minguada” de um pressuposto seja “compensada” 

pela presença “exagerada” do outro e que, por esse motivo, a liminar seja concedida. Isso não 

significa, contudo, que os juízes incorrem num uso normativo contra legem. Quando muito se 

pode dizer que a prática judicial encerra um uso præter legem. Na verdade, trata-se apenas do 

direito processual vigente, tal como aplicado pela jurisprudência. 

                                                 
5 Leciona Cláudio Souto que “direito vivo é expressão usada para designar o que é direito para a sociedade [...]. 
Desse modo, o direito vivo é o direito mesmo, não o ideal de direito” (Teoria sociológica do direito e prática 
forense, p. 271). Para um aprofundamento do conceito de “direito vivo”, ver, e.g.: DELLA CUNHA, Djason B. 
Sociologia jurídica, p. 37-41; EHRLICH, Eugen. O estudo do direito vivo, p. 109-115; idem. I fondamenti della 
sociologia del diritto, p. 585 e ss.; MORCHÓN, Gregorio Robles. Ley y derecho vivo, p. 11 e ss.; NELKEN, 
David. Direito vivo, p. 267-270; REHBINDER, Manfred. Sociologia del diritto, p. 48 e ss. Alexandre Freire 
Pimentel também emprega a dicotomia “direito vivo” vs. “direito morto” (Poder, Estado e Direito, p. 23 e ss.). 
José Elias Dubard de Moura Rocha prefere falar em “direito prático” vs. “direito teórico” (Sistema processual, p. 
309-332). Cássio Scarpinella Bueno, por sua vez, fala em uma estática [= “sentido literal do texto normativo”] e 
em uma dinâmica do direito [= “direito vivo, que se experimenta, que se sente na sociedade”] (Execução 
provisória e antecipação da tutela, p. 4-7). Já Mario Losano usa as expressões “direito vigente” e “direito vivo” 
(Os grandes sistemas jurídicos, p. 560-562). Como se nota, o “direito vivo” não corresponde, necessariamente, 
ao “direito dos juízes”. 
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Nesse sentido, Ehrlich diria que, em matéria de liminares, conhecer o texto de lei é 

forma bastante acanhada de entender “o que de fato sucede na vida jurídica” (was sich 

tatsächlich im Rechtsleben abspielt); que só haverá uma exposição completa do assunto se 

houver uma apresentação “do que realmente é praticado como direito” (des wirklich als Recht 

Geübten)6. 

 Entendendo que a ciência do direito nada mais é do que uma sociologia especializada, 

assim também se manifesta (em palavras eloqüentes) o jovem Pontes de Miranda: 

 

Que é o Direito? É o que estabelece a solução nos conflitos da vida social; a 
porteira que dá passagem a um, dois, ou três, e se fecha para os outros, com o 
fim, que é essencial, de permitir que a seu tempo passem todos. Onde ele 
reside? Nos nossos espíritos? É muito frágil repositório para energias que 
domam a todos; e uma coisa é o direito e outra o conhecimento, a idéia, o 
sentimento do direito. ¿Só nos Códigos e nas leis escritas? Não; porque não 
precisa ele, sempre, de estar no papel para atuar, e nem tudo que se lança nos 
pergaminhos, nos livros, nos diários oficiais, ainda que leis se digam, merece 
o nome de regra jurídica. Na sociedade? Sim; é ali que o haveis de encontrar, 
na vida social, um de cujos elementos é ele; e, se quereis vê-lo, provocai-o, 
feri-o, que não tardará o vejais no que ele tem de mais perceptível, que é a 
coerção, ou no que há de mais geral e revelador da solidariedade inerente aos 
corpos sociais: a garantia. [...] Se pensais que está nos códigos e nos decretos 
todo o sistema jurídico, errais; não é a Bíblia o cristianismo, nem os balanços 
do Tesouro são a economia nacional de um país. Cumpre não confundir, nos 
grandes jardins, a obra da natureza, que dá as raízes, os troncos, as folhas, as 
flores e as sementes, e a obra do homem, secundária e deformante, que é, 
esteticamente, para ele, majestosa, mas, para o vegetal, quase nenhuma. 
Conhecer os textos da lei é apenas conhecer a expressão extrínseca, 
subjetiva, individual, mais ou menos autorizada, da regra jurídica, expressão 
demasiado restrita, ‘estilizada’, reduzida a palavras, e que está para a 
verdadeira norma como para as cordilheiras e montanhas os sombreados dos 
mapas.7 

 

 Porém, não se pretende fazer, aqui, uma sociologia das liminares8. Tampouco se quer 

uma “escolástica processual”, cujo método se cinja ao trato com os livros. Antes, quer-se uma 

pragmática, tal como exposta por Tércio Sampaio Ferraz Jr. Tanto os estudiosos da sociologia 

do direito quanto o da pragmática jurídica sentem-se impressionados com a discrepância entre 

                                                 
6 Para os latinos a expressão “direito vivo” (lex viva) tinha um significado diferente. Em Cícero, o magistrado é 
chamado de lex loquens e a lei de mutus magistratus. Nesse sentido, o juiz que aplica a lei é visto quase como 
uma encarnação da justiça. Em obra contínua, o pretor renova e vivifica o ius scriptum por meio da interpretatio, 
rompendo a imobilidade da letra da lei e adaptando-lhe o espírito (o significado) à evolução social. No período 
pós-clássico e justinianeu, o epíteto de lex animata ou viva vox iuris passa a ser atribuído à figura do imperador. 
Sobre o tema: MENGONI, Luigi. Ermeneutica e dogmatica giuridica, p. 141 e ss. 
7 Sistema de ciência positiva do direito. t. 1, p. 125-126. 
8 Um interessante ensaio para uma sociologia do processo pode ser visto em: TERRÉ, François. Esquisse d’une 
sociologie des procès, p. 267-280. 
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o direito estabelecido pela lei do Estado e o direito da vida social espontânea. Daí por que são 

empiristas. Todavia, há várias dessemelhanças entre as duas epistemes. 

A sociologia jurídica é um ramo da sociologia geral que enxerga o direito como um 

fato social e que tem propósitos meramente teóricos e descritivos. Ela é um “conhecimento 

puro”, enfim, do qual não se pode retirar uma “doutrina prática para a aplicação do direito” ou 

uma “jurisprudência prática”. 

Já a pragmática jurídica é um ramo das ciências semióticas que vê o direito como uma 

específica linguagem em uso e que se presta à solução de casos. Ela é, portanto, uma “ciência 

prática”, cujo fim é proporcionar aos operadores os meios adequados para a aplicação das 

proposições jurídicas genéricas aos casos concretos, diminuindo a distância escandalosa entre 

o que se diz nos manuais e nas Universidades e o que se faz no foro. 

 Existe interessante imagem que bem pode facilitar a compreensão do objeto de estudo 

da pragmática jurídica. Se o direito objetivo fosse um ovo, poder-se-ia afirmar que: a) a casca 

seria a forma da norma (passível de estudo, e.g., pela Lógica Jurídica); b) a galinha, a origem 

(passível de estudo, p. ex., pela História do Direito); c) a gema e a clara, o conteúdo (passível 

de estudo, p. ex., pela Hermenêutica Jurídica); d) a geração do pintinho, a finalidade 

(passível de estudo, e.g., pela Axiologia Jurídica)9. Porém, para que se possa falar do Direito 

de modo exaustivo, não se pode descurar de um estudo sobre os usos práticos que se podem 

dar ao ovo (passível de estudo, p. ex., pela Pragmática Jurídica). 

De qualquer maneira, mostram-se imprescindíveis para os aplicadores do direito tanto 

a investigação sociológica como a pragmática, pois elas os ajudam a reduzir os descompassos 

(freqüentes, aliás) entre o nível textual e o nível empírico. Nesse sentido, uma pragmática das 

tutelas liminares não ousa opor-se à lei e substituir a dogmática normativista tradicional, mas 

constituir-se em um complemento heurístico importante. O Direito [plano da validade] não é 

redutível a um conjunto de normas de conduta faticamente observadas pela maioria [plano da 

efetividade]; no entanto, é indispensável que as discrepâncias entre o texto jurídico-normativo 

e os comportamentos sociais que por ele se guiam sejam estudadas e, por vezes, tomadas em 

consideração no processo de concretização jurídica. 

                                                 
9 Essa metáfora foi retirada da Introdução que Mario Losano faz à edição italiana da obra O problema da justiça, 
de Hans Kelsen. De acordo com o Professor da Universidade de Turim, “excluindo qualquer exame do interior 
(ou seja, a realidade) e qualquer exame do exterior (ou seja, o valor, a justiça), Kelsen encontra-se na posição de 
quem quer falar do ovo propondo-se calar tanto sobre a galinha quanto sobre a gema e a clara. Estaremos mesmo 
seguros de que a casca é elemento fundamental para se compreender o ovo? Se não falarmos da galinha, não 
compreenderemos a origem do ovo, nem sua estrutura, nem (peço vênia) sua forma; se não falarmos de gema e 
clara, não explicaremos sua finalidade, nem seus possíveis usos. Por outro lado, porém, para falar do ovo de 
modo exaustivo seria preciso falar também da casca” (p. XXI). 
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 Não raro, comparando-se o sentido “morto” e meramente frásico do texto de lei com o 

sentido “vivo” e contextualizado da norma concretamente vivenciada, pode-se perceber entre 

texto e norma: a) uma dessimetria por hipotrofia estrutural do texto, ou seja, a norma carrega 

alguns elementos não-textuais, razão pelo qual a estrutura normativa se mostra mais “rica” do 

que a estrutura textual (o que ocorre, p. ex., quando os Tribunais costumam exigir a presença 

de um pressuposto a mais, não previsto em lei, para conceder a tutela jurisdicional 

desejada)10; b) uma dessimetria por hipertrofia estrutural do texto, ou seja, a norma deixa de 

trazer alguns elementos textuais, motivo por que a estrutura textual se revela mais “rica” do 

que a estrutura normativa (o que ocorre, p. ex., quando os Tribunais costumam conceder a 

tutela mesmo que nem todos os pressupostos legais estejam preenchidos)11; ou c) uma 

                                                 
10 É o caso do prequestionamento, previsto nos enunciados das Súmulas 282 e 356 do STF, e 98 e 211 do STJ. 
Entretanto, não se trata – como sugerem alguns processualistas – de um pressuposto “jurisprudencial”, de uma 
criação manifestamente defensiva dos Tribunais Superiores para a contenção do volume estrondoso de recursos 
especiais e extraordinários junto aos Tribunais Inferiores. Na verdade, cuida-se de simples afloração da questão 
constitucional ou federal no acórdão impugnado. Enfim, “é o modo peculiar de expressar-se o cabimento no 
recurso de motivação vinculada” (ASSIS, Araken de. Manual dos recursos, p. 764). Em sentido semelhante, e.g.: 
DALL’AGNOL JR., Antonio Janyr. O prequestionamento da questão federal nos recursos extraordinários, p. 
118; MEDINA, José Miguel Garcia. O prequestionamento nos recursos extraordinário e especial, p. 326 e ss.; 
SOUZA, Roberto Carvalho de. Recurso especial, p. 64. Contra, entendendo tratar-se de uma “imposição” dos 
Tribunais Superiores, e.g.: AURELLI, Arlete Inês. Do recurso especial, p. 60 e ss. Entendendo que o silêncio 
constitucional desonera o recorrente da demonstração do prequestionamento, e.g.: SILVA, José Afonso da. Do 
recurso extraordinário no direito processual brasileiro, p. 198-199. 
 Há quem entenda que os Tribunais têm infligido uma hipotrofia estrutural aos textos sobre “suspensão 
de segurança e liminar”. Isso porque eles a têm concedido nos casos em que há risco de “efeito multiplicador”. 
Todavia, não se há de falar em hipotrofia. Os referidos textos normativos atribuem ao Presidente do Tribunal o 
poder de sustar a eficácia das decisões judiciais proferidas contra o Poder Público nos casos de perigo de “grave 
lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (Lei 4.348/64, art. 4º; Lei 7.347/85, art. 12, § 1º; Lei 
8.038/90, art. 25; Lei 8.437/92, art. 4º; Lei 12.016/2009, art. 15). Pois bem, as Cortes têm entendido que essa 
sustação tem cabimento quando existe um risco de “efeito multiplicador das demandas, fruto de estímulo 
causado pela ordem judicial a que terceiros ingressem em juízo” (TRF da 4ª Região, Corte Especial, AGVSS 
2004.04.01025982-4-PR, rel. Des. Fed. Wladimir Passos de Freitas, j. 25.11.2004, DJ 08.12.2004). Nesse 
mesmo sentido, p. ex.: STF, Pleno, SS-AgR 3642-AM, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02.04.2009, DJe 104, divulg. 
04.06.2009, public. 05.06.2009; STF, Pleno SS-AgR 3259-SP, rel. Min. Ellen Gracie, DJe 088, j. 07.04.2008, 
divulg. 15.05.2008, public. 16.05.2008; STF, Pleno, SS-AgR 1817-PE, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 01.08.2003, 
p. 102; STJ, Corte Especial, AGRSTA 62-PE, rel. Min. Edson Vidigal, j. 25.10.2004, DJ 06.12.2004, p. 171; 
TRF da 2ª Região, Quinta Turma, AG 2004.02.01002038-0-RJ, rel. Des. Fed. Alberto Nogueira, j. 26.10.2004, 
DJ 03.12.2004, p. 346; TRF da 4ª Região, Corte Especial, AGVSS 2004.04.01006509-4-PR, rel. Des. Fed. 
Marga Inge Barth Tessler, j. 22.04.2004, DJ 26.05.2004, p. 595; TRF da 4ª Região, Corte Especial, AGVSS 
2001.04.01040740-0-SC, rel. Des. Fed. Teori Albino Zavascki, j. 01.08.2001, DJ 29.08.2001, p. 1005; TRF da 5ª 
Região, Pleno, AGRSEL 2005.05.0003959120-1-CE, rel. Des. Fed. Francisco Cavalcanti, j. 19.04.2006, DJ 
02.05.2006, p. 498. Ora, é inegável que, em determinados casos, o “efeito multiplicador” pode causar gravíssima 
lesão ao funcionamento da Administração Pública como um todo, especialmente à economia pública, visto que 
existem demandas cujo ajuizamento massificado pode ensejar uma subtração abrupta de valores expressivos dos 
cofres públicos. Porém, não se pode olvidar que o “efeito multiplicador” não é palavra mágica, que, uma vez 
enunciada, tem o indelével condão de provocar a suspensão da execução da decisão coarctada. É necessário que 
se comprovem cabalmente tanto o “efeito multiplicador” em si como o perigo de dano por ele ocasionável. 
11 Embora o § 2º do art. 273 do CPC vede a concessão de tutela antecipada se houver perigo de irreversibilidade, 
é comum os juízes flexibilizarem esse pressuposto negativo. Com razão: o dispositivo há de ser interpretado cum 
grano salis, pois a implantação de toda e qualquer decisão no plano dos fatos é sempre acompanhada de um grau 
indelével de irreversibilidade, o que por si só justifica o abrandamento do texto legal, sob pena de pôr-se a perder 
a utilidade social do instituto da tutela antecipada. Assim, p. ex.: CÂMARA, Alexandre Freitas. Lineamentos do 
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dessimetria funcional, ou seja, o inter-relacionamento dos elementos normativos não 

corresponde à descrição efetuada pelo texto (o que acontece, p. ex., quando os Tribunais 

costumam tomar os pressupostos para a concessão da tutela jurisdicional desejada como 

alternativos, não obstante a lei os descreva como cumulativos)12. 

 Todos esses casos de dessimetria entre texto e norma são comuns em processo civil. O 

objeto do presente trabalho está enquadrado na hipótese (c), ou seja, ele se debruça sobre uma 

dessimetria funcional, visto que pretende estudar as discrepâncias entre os textos legislativos 

sobre tutelas de urgência (os quais dizem que os pressupostos para a concessão dessas tutelas 

são autônomos entre si) e a prática dos Tribunais a respeito do tema (os quais concedem essas 

medidas como se os seus pressupostos fossem interdependentes). 

 

 

1.2 Que é “liminar”? 

 

Explicado o que se entende por “direito vivo”, deve-se ainda esclarecer o que se há de 

entender por “liminar”. A palavra deriva do latim liminaris, de limen (porta, entrada, soleira). 

Indica tudo o que é realizado inicialmente, no começo. No âmbito processual civil, trata-se de 

                                                                                                                                                         
novo processo civil, p. 75; CARNEIRO, Athos Gusmão. Da antecipação de tutela no processo civil, p. 72-73; 
FADEL, Sérgio Sahione. Antecipação de tutela no processo civil, p. 36; FRIEDE, Reis. Medidas liminares em 
matéria tributária, p. 653; LOPES, João Batista. Tutela antecipada no processo civil brasileiro, p. 72-75; 
MARINONI, Luiz Guilherme. A antecipação da tutela, p. 177; SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Curso de 
processo civil. v. 1, p. 144; ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da tutela, p. 88. Na jurisprudência, e.g.: 
STJ, Segunda Turma, RESP 144.656-ES, rel. Min. Adhemar Maciel, j. 06.10.1997, DJU 27.10.1997: “a 
exigência da irreversibilidade inserta no § 2º ao artigo 273 do CPC não pode ser levada ao extremo, sob pena de 
o novel instituto da tutela antecipada não cumprir a excelsa missão a que se destina”. Portanto, na prática, a 
irreversibilidade não é tão “peremptória e decisiva”. Ela é um código fraco dentro da comunicação normativa do 
§ 2º do art. 273 do CPC. Na verdade, como se verá melhor adiante, ainda que o réu esteja sob o risco de sofrer 
dano irreversível, mesmo assim a liminar será concedida se o direito do autor for mais provável e se seu bem 
jurídico ameaçado for mais relevante. Portanto, nesse caso específico, a irreversibilidade se mostra menos como 
um pressuposto negativo e mais como um “termômetro” para a calibração da quantidade-qualidade de caução a 
ser prestada pelo requerente da tutela liminar (embora a caução seja dispensável nos casos de crédito alimentar, 
até o limite de sessenta vezes o salário mínimo, quando o requerente se encontra em estado de necessidade – 
CPC, art. 273, § 3º, c.c. art. 588, § 2º). Neste caso, se a caução tiver sido dispensada e se a ação tiver sido julgada 
improcedente, a única forma de indenizar-se o réu pelos danos eventualmente sofridos por força da efetivação da 
liminar revogada será mediante a responsabilização objetiva do autor – CPC, art. 273, § 3º, c.c. art. 588, inciso I. 
Para um aprofundamento do tema, p. ex.: COSTA, Eduardo José da Fonseca. Antecipação de tutela, p. 55-73. 
12 Para uma diferenciação entre o texto e a norma: ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios, p. 22-23; GRAU, 
Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito, p. 79 e ss.; GUASTINI, Riccardo. 
Das fontes às normas, p. 23 e ss.; MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho do direito constitucional, p. 53 e 
ss.; idem. Teoria estruturante do direito, p. 192 e ss.; STRECK, Lenio Luiz. Diferença (ontológica) entre texto e 
norma, p. 26 e ss. Segundo esses autores, o abismo que separa o texto normativo e a norma é uma atividade 
hermenêutica: a norma é o resultado da interpretação do texto. Entretanto, no presente estudo, em razão de sua 
índole pragmática, a norma é tomada como um dado empírico, cuja fonte de conhecimento pode ser tanto um 
documento jurídico (instrumento contratual, testamento, sentença, etc.) como a observação dos comportamentos 
generalizados. 
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tutela jurisdicional concessível in limine, no princípio, junto ao despacho da petição inicial ou 

após a ouvida da parte contrária. Não há de ser ela necessariamente concedida inaudita altera 

parte, pois. Ou seja, não deixa de ser liminar o provimento que se concede em favor do autor 

logo após a manifestação do réu, mas antes da sentença. Porém, não se chega a essa conclusão 

pela redação de alguns dispositivos do Código de Processo Civil. 

De acordo com o § 3º do artigo 461 do CPC, “[...] é licito ao juiz conceder a tutela 

liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o réu [...]”. Diz o artigo 804 que “é lícito 

ao juiz conceder liminarmente ou após justificação prévia, sem ouvir o réu [...]”. Expõe ainda 

o artigo 928 que, “estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o 

réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração [...]”. De toda 

maneira, como se verá melhor à frente, o presente estudo privilegia um enfoque pragmático, 

razão por que não lhe interessa o sentido das palavras a partir dos textos, mas sim o sentido 

que elas assumem na prática dos seus usuários. 

Assim sendo, não se pode negar que, no jargão diário forense, a palavra “liminar” não 

é um simples adjetivo que qualifica o que se concede inaudita altera parte, mas um 

substantivo que designa a providência que se obtém ex ante. Para o homem do foro, liminar é 

o que se concede antes ou após a citação do réu, desde que antes da sentença. Ele fala tanto 

em “liminar inaudita altera parte” quanto em “liminar concedida após a ouvida do 

requerido”13. Sem pestanejar... 

Como bem sustenta Teori Albino Zavascki, “há liminares proferidas após justificação 

ou após a citação do demandado e nem por isso, apesar de já ultrapassada a porta de entrada, 

deixam de ser consideradas liminares”. E prossegue: “[...] A liminar consiste em provimento 

que antecipa providência que, pelo regime processual normal, ocorreria apenas como eficácia 

da futura sentença de procedência”14. Daí por que toda liminar possui natureza antecipatória. 

                                                 
13 Empregando critério exclusivamente cronológico e entendendo que a liminar é medida concessível “no início 
da lide, sem que tenha havido ainda a oitiva da parte contrária”: BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela 
cautelar e tutela antecipada, p. 293; CALMON DE PASSOS, J. J. Comentários ao Código de Processo Civil. v. 
III, p. 18; CAVALCANTE, Mantovanni Colares. Os novos rumos da jurisdição cautelar, p. 130; CUNHA, 
Leonardo José Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo, p. 201; DIDIER JR.; Fredie, BRAGA, Paula Sarno; 
OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil. v. 2, p. 615-616; FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. Breves 
notas sobre provimentos antecipatórios, cautelares e liminares, p. 195-196; FRIEDE, Reis; KLIPPEL, Rodrigo; 
ALBANI, Thiago. A tutela de urgência no processo civil brasileiro, p. 40-41; MAIA FILHO, Napoleão Nunes. 
As oportunidades processuais de deferimento de tutela antecipada, p. 92; SIDOU, J. M. Othon. Processo civil 
comparado, p. 362. Para esses autores, a expressão “liminar inaudita altera parte” seria redundante. 
14 Antecipação da tutela, p. 162. No mesmo sentido, e.g.: ALVAREZ, Osvaldo. Liminares, p. 14; CUNHA, 
Alcides Munhoz da. Comentários ao Código de Processo Civil. v. 11, p. 691 e ss.; DIAS, Beatriz Catarina. A 
jurisdição na tutela antecipada, p. 52; LARA, Betina Rizzato. A satisfatividade no âmbito das liminares, p. 140. 
Segundo José Antônio de Castro, a concessão de liminar depois da citação “não será tecnicamente liminar (= 
soleira, à frente); porém, não havendo ainda sentença na cautelar, impõe-se esse chamamento” (Medidas 
cautelares, p. 47). 
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Se antecipar segurança, será uma liminar cautelar; porém, se antecipar a satisfação mesma do 

direito afirmado em juízo, será uma liminar satisfativa15. 

Logo, não se acolhe a separação, que alguns juristas fazem, entre liminar e cautelar, 

como se essas duas palavras designassem duas realidades distintas que nunca se 

interpenetram. Para esses autores, à liminar cabe a resolução sumária da pretensão litigiosa e 

à cautelar compete a asseguração de uma futura execução16. Quem assim procede, porém, 

confunde antecipação com satisfação. A liminar pode antecipar os efeitos da tutela final 

pretendida principaliter [= liminar satisfativa], ou pretendida na ação cautelar [= liminar 

cautelar]. Conseguintemente, no sistema processual civil positivo vigente, pode haver 

cautelares liminares (medidas cautelares concedidas in initio litis, antes ou após a ouvida da 

parte requerida), cautelares não-liminares (medidas cautelares concedidas ao final, na 

sentença do processo cautelar) e liminares não-cautelares (medidas satisfativas concedidas in 

initio litis). 

Tratando-se de liminar, portanto, está-se sempre em face de cognição vertical sumária 

ou superficial17. Ora, quem concede liminar, antecipa-se ao provimento final, motivo por que 

se encontra em fase processual em que não teve ainda ocasião propícia para analisar e valorar 

com profundidade todas as alegações e provas produzidas ou a serem produzidas pelas partes. 

Essa é a razão pela qual se diz que as liminares são concedidas sob juízo de probabilidade ou 

verossimilhança a respeito da pretensão de direito material afirmada pelo autor. 

De fato, quem concede liminar, nunca o faz sob juízo de certeza absoluta. Quando 

muito, poderá fazê-lo sob juízo de quase-certeza ou de elevada probabilidade. Sem que a 

cognição esteja completa, não há como o magistrado proferir declaração – sem qualquer 

                                                 
15 Cf., p. ex., SILVA, Ovídio A. Baptista da. Curso de processo civil. v. 3, p. 167: “As liminares cautelares são 
antecipatórias e, não obstante, não são satisfativas. E não o são justamente por anteciparem apenas segurança, e 
não a satisfação do direito assegurado”. Nesse mesmo sentido, p. ex.: SOARES, Rogério Aguiar Munhoz. Tutela 
jurisdicional diferenciada, p. 156: “[...] liminares, em sentido amplo, são provimentos judiciais emitidos durante 
o curso do processo e que produzem efeitos dirigidos a assegurar ou a realizar o direito afirmado pela parte no 
processo. São, portanto, atos judiciais de asseguração ou de realização antecipada, ou seja, podem ter natureza 
cautelar ou satisfativa”. V., ainda, p. ex.: ALVIM, Teresa Arruda. Medida cautelar, mandado de segurança e ato 
judicial, p. 25; CALMON DE PASSOS, J. J. Comentários ao Código de Processo Civil. v. III, p. 20. 
16 Assim, p. ex.: ALVES, Vilson Rodrigues. Ação de imissão na posse de bem imóvel, p. 208-209; SHIMURA, 
Sérgio. A eficácia das medidas liminares, p. 106. 
17 Adota-se a classificação de cognição desenvolvida por Kazuo Watanabe, segundo a qual pode ela ser: 1) em 
nível horizontal (extensão, amplitude): 1.1) plena; 1.2) limitada ou parcial; 2) em nível vertical (profundidade): 
2.1) exauriente ou completa; 2.2) sumária ou incompleta (Da cognição no processo civil, p. 127). Para o 
mencionado autor, sempre existe cognição vertical sumária ou incompleta por ocasião da concessão das medidas 
liminares em geral, urgentes ou não-urgentes, cautelares ou satisfativas (Op. cit., p. 138-139 e 153 e ss.). 
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mescla de dúvida e suficientemente garantida por um critério objetivo ou racional – de que o 

direito alegado existe18. 

Estabelecidas essas marcas, de plano já se pode perceber que nesse conceito de liminar 

não se encaixa a “antecipação de tutela” lastreada no § 6º do artigo 273 do CPC (in verbis: “a 

tutela antecipada também poderá ser concedida quando um ou mais dos pedidos cumulados, 

ou parcela deles, mostrar-se incontroverso”). Aqui, não havendo controvérsia, não há motivo 

para pospor-se o julgamento do pedido. Daí por que não se antecipam sob summaria cognitio 

somente os efeitos práticos do capítulo da sentença que julga o pedido incontroverso. Não. Na 

verdade, traz-se para o presente o capítulo na sua integridade. Ele se desprega definitivamente 

da sentença de procedência sem desfazer-se. Leva em si declaração, constituição, condenação, 

mandamento e execução. Há, assim, formação de coisa julgada material. 

Decididamente, todo o capítulo destaca-se da sentença de procedência e apresenta-se 

desde esse instante, rompendo-se com o dogma da “unicidade do julgamento”. Fraciona-se a 

resolução do mérito, pois. Logo, não se está diante de decisão liminar propriamente dita, mas 

de decisão interlocutória autônoma de resolução parcial definitiva do mérito, proferida sob 

cognição exauriente. Com isso, pode-se ver que a colocação do instituto no artigo 273 do 

Código Processo Civil está topologicamente equivocada19. 

 

 

 

 

                                                 
18 Para uma discussão a respeito do conceito de certeza, p. ex.: ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia, 
p. 131-132; LALANDE, André. Vocabulário técnico e crítico da filosofia, p. 151-153. 
19 Nesse mesmo sentido, p. ex.: ARAÚJO, José Henrique Mouta. Coisa julgada progressiva e resolução parcial 
do mérito, p. 311 e ss.; idem. Tutela antecipada do pedido incontroverso: estamos preparados para a nova 
sistemática processual?, p. 214-218; BUENO, Cássio Scarpinella. Tutela antecipada, p. 47 e ss.; CÂMARA, 
Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. v. I, p. 90-92; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. O § 6º 
do art. 273 do CPC: tutela antecipada parcial ou julgamento antecipado parcial da lide?, p. 109-126; DIDIER 
JR., Fredie. Inovações na antecipação dos efeitos da tutela e a resolução parcial do mérito, p. 233-236; DIDIER 
JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil. v. 2., p. 660-663; 
FRIEDE, Reis; KLIPPEL, Rodrigo; ALBANI, Thiago. A tutela de urgência no processo civil brasileiro, p. 161-
162; MARINONI, Luiz Guilherme. Abuso de defesa e parte incontroversa da demanda, p. 204-214; NERY JR., 
Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil e legislação extravagante, p. 530-531. 
Entendendo que se trata de uma decisão provisória, a ser substituída por provimento definitivo, p. ex.: 
BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Código de Processo Civil interpretado, p. 843-844; CARNEIRO, Athos 
Gusmão. Da antecipação de tutela no processo civil, p. 60; CARREIRA ALVIM, José Eduardo. Alterações do 
Código de Processo Civil, p. 57; DINAMARCO, Cândido Rangel. O regime jurídico das medidas urgentes, p. 
78-79; RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de direito processual civil. v. 2, p. 220; VAZ, Paulo Afonso 
Brum. Tutela antecipada fundada na técnica da ausência de controvérsia sobre o pedido..., p. 137-141; 
WAMBIER, Luiz Rodrigues e WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Breves comentários..., p. 56-58; ZAVASCKI, 
Teori Albino. Antecipação da tutela em face de pedido incontroverso, p. 33-34. 
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2 OS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DAS TUTELAS DE 

URGÊNCIA 

 

 

2.1 Os pressupostos no plano frásico-textual 

 

A fenomenologia das tutelas de urgência gravita em torno de dois eixos fundamentais: 

o fumus boni iuris e o periculum in mora. Não é possível a concessão de qualquer medida de 

urgência sem que eles sejam – em maior ou menor grau – considerados. Trata-se, portanto, de 

pressupostos para a concessão de provimentos de urgência, e não propriamente de requisitos. 

É preciso que desde já se faça essa diferenciação, porquanto grassa na doutrina toda a sorte de 

imprecisão terminológica. 

“Pressupostos” são os elementos indispensáveis para que o suporte fático ingresse no 

plano da existência; “requisitos” são as qualidades que esses elementos têm de reunir para que 

ingressem no plano da validade; “condições” são os fatores extrínsecos dos quais os fatos 

jurídicos necessitam para produzirem seus efeitos no plano da eficácia. Daí por que a 

concessão da providência de urgência tem: no fumus boni iuris e no periculum in mora, os 

seus pressupostos (de existência); na prática por juiz competente, um de seus requisitos (de 

validade); na intimação do réu, uma de suas condições (de eficácia)20. Isso explica o subtítulo 

dado à dissertação: “um estudo pragmático sobre os pressupostos”, ou seja, sobre os motivos, 

os causae das liminares21. É bem verdade que a esse respeito não há na comunidade jurídica 

                                                 
20 Em sentido similar: DIDIER JR., Fredie. Pressupostos processuais e condições da ação, p. 19-20. Para uma 
diferenciação entre os termos “pressuposto”, “requisito” e “condição” na teoria geral do direito: CARNELUTTI, 
Francesco. Teoria geral do direito, p. 438-445. Como bem diz Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, “quando se fala 
em pressuposto se está no terreno da existência ou não existência do fenômeno jurídico; quando se fala em 
requisito, já se alcança etapa superveniente, que é a da validade ou não do fenômeno jurídico; ao ser abordada a 
condição, ganha-se a linha da eficácia ou extinção do fenômeno jurídico” (O pressuposto, o requisito e a 
condição na teoria geral do direito e no direito público, p. 116). Antônio Junqueira de Azevedo prefere falar em 
“elementos” de existência, “requisitos” de validade e “fatores” de eficácia (Negócio jurídico, p. 23 e ss.). 
21 Usando o termo “pressuposto”: BUENO, Cássio Scarpinella. Tutela antecipada, p. 32 e ss.; CALMON DE 
PASSOS, J. J. Comentários ao Código de Processo Civil. v. III, p. 22-23; CARNEIRO, Athos Gusmão. Da 
antecipação de tutela no processo civil, p. 15-19; FUX, Luiz. Tutela antecipada e locações, p. 99 e ss.; idem. 
Tutela de segurança e tutela da evidência, p. 344 e ss.; MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória, p. 188; 
PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. t. XII, p. 40 e ss; 
TARDIN, Luiz Gustavo. Fungibilidade das tutelas de urgência, p. 125 e ss. Falando em “requisito”, e.g.: 
ASSIS, Araken de. Doutrina e prática do processo civil contemporâneo, p. 411; CÂMARA, Alexandre Freitas. 
Lições de direito processual civil. v. I, p. 467 e ss.; FADEL, Sérgio Sahione. Antecipação da tutela no processo 
civil, p. 24 e ss.; FERREIRA, William Santos. Tutela antecipada no âmbito recursal, p. 135 e ss.; FABRÍCIO, 
Adroaldo Furtado. Breves notas sobre provimentos antecipatórios, cautelares e liminares, p. 196-197; LARA, 
Betina Rizzato. Liminares no processo civil, p. 98 e ss.; MONTENEGRO FILHO, Misael. Curso de direito 
processual civil. v. 3, p. 54 e ss.; NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil 
comentado e legislação extravagante, p. 529; TALAMINI, Eduardo. Tutela relativa aos deveres de fazer e de 
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consenso terminológico; entretanto, por imperativo de ciência, é necessário conferir o máximo 

de invariabilidade semântica aos termos usados no presente trabalho. 

Pois bem. Para que a tutela de urgência acautelatória seja concedida, necessário é que 

estejam presentes dois pressupostos: a “demonstração sumária do direito alegado” e o “receio 

da lesão” (CPC, art. 801, IV). Para conceder-se a tutela de urgência antecipatória genérica, é 

necessário que haja a “prova inequívoca da verossimilhança das alegações do requerente” e o 

“fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação” (CPC, art. 273, caput e I). Já para 

conceder-se a tutela liminar em mandado de segurança, exige-se a “relevância do fundamento 

alegado pela parte” e o “risco de que do ato impugnado resulte a ineficácia da medida” (Lei n. 

1.533, de 31.12.1951, art. 7º, II). 

Como se nota, os textos são diferentes. Tal heterogeneidade lingüístico-textual na 

descrição dos pressupostos tem impressionado uma parcela considerável dos processualistas 

brasileiros, que têm envidado largos esforços dogmáticos para diferenciar essas expressões 

entre si. 

Conquanto reconheça “ar de família” entre a “demonstração sumária do direito 

alegado”, a “prova inequívoca da verossimilhança das alegações” e a “relevância do 

fundamento alegado”, a doutrina não divisa sinonímia nessas expressões. Em geral, diz-se que 

“relevância do fundamento alegado” > “prova inequívoca da verossimilhança das alegações” 

> “demonstração sumária do direito alegado” (ou seja, o primeiro pressuposto é mais “forte” 

ou “contundente” do que o segundo; o segundo é “mais difícil de ser demonstrado” do que o 

terceiro)22. 

                                                                                                                                                         
não fazer, p. 353 e ss. Yuri Grossi Magadan prefere a palavra “requisito” por entender que o termo 
“pressuposto” deve ser reservado para designar os fatos constitutivos da existência e da validade do processo, ou 
seja, os “pressupostos processuais” (Hipóteses de antecipação de tutela, p. 55 e ss.). Já Ronaldo Tovani entende 
que o “pressuposto” é a condição sine qua non para a obtenção de um pleito, e o “requisito” é a condição exigida 
para um determinado fim, razão pela qual o primeiro antecede o segundo; nesse sentido, diz que o caput do 
artigo 273 do CPC define pressupostos para a concessão da tutela antecipada, enquanto os incisos I e II definem 
requisitos [Tutela antecipada (espécie do gênero tutela diferenciada) e suas peculiaridades, p. 92-93]. 
22 Assim, p. ex.: BUENO, Cássio Scarpinella. Tutela antecipada, p. 35-37. Em sentido similar: DIDIER JR., 
Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Ainda sobre a distinção entre tutela antecipada e tutela 
cautelar, p. 38-39; DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma do Código de Processo Civil, p. 143-145; 
FRIEDE, Reis; KLIPPEL, Rodrigo; ALBANI, Thiago. A tutela de urgência no processo civil brasileiro, p. 109 e 
146; MESQUITA, Eduardo Melo de. As tutelas cautelar e antecipada, p. 411-413; MONTENEGRO FILHO, 
Misael. Curso de direito processual civil. v. 3, p. 57; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo 
e da sentença, p. 385 e ss.; ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela, p. 75 e ss. Para Vilson Rodrigues 
Alves, “o requisito do fumus boni iuris, pertinente à tutela jurisdicional cautelar, é aferido com certa diversidade 
de critério em relação à tutela jurisdicional antecipada. O boni iuris é de definição afeta à ação meritória, 
bastando ao provimento cautelar, decisório (liminar) ou sentencial, a mera aferição da aparência de sua 
existência, fumus. Diversamente, no que respeita à tutela antecipatória, já que nesta hipótese a decisão ao 
adiantar o provimento sentencial de mérito reporta-se ao boni iuris e não simplesmente ao fumus, embora ainda 
assim persista discrime no suporte probatório de valoração pelo Juiz, a ponto de a decisão antecipatória poder ser 
revista a qualquer tempo, por ele mesmo, seu prolator” (Ação de imissão na posse de nem imóvel, p. 215, nota 
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Contudo, embora tenha elegância teórica, essa diferenciação não possui valor prático. 

Melhor dizendo: se bem que teoricamente seja possível classificar os graus de intensidade de 

convencimento, os juízes não atrelam, na prática, as modalidades de tutela de urgência a cada 

um desses graus. Em outros termos: a depender do grau de periculum in mora apresentado no 

caso, qualquer uma das modalidades de medida de urgência pode ser concedida com base na 

“relevância do fundamento alegado”, na “prova inequívoca da verossimilhança das alegações” 

ou na “demonstração sumária do direito alegado”. 

Na prática, pode-se ver tutela de urgência cautelar sendo concedida com base em 

“relevância do fundamento alegado”, ou tutela liminar em mandado de segurança sendo 

concedida apenas com fulcro em “demonstração sumária do direito alegado”. Não se concede 

tutela cautelar apenas com base em juízo de verossimilhança ou aparência; não se concede 

tutela antecipada somente com apoio em juízo de probabilidade; não se concede tutela liminar 

no mandado de segurança tão-só com arrimo em juízo de quase-certeza. Ora, analisando-se o 

conjunto concreto das tutelas de urgência concedidas pelo Poder Judiciário, pode-se verificar 

que, dentro de uma mesma modalidade, o fumus boni iuris varia em graus muito discrepantes 

entre si. 

Cássio Scarpinella Bueno, que adota a diferenciação, reconhece que: 

 

[...] seria possível tecer um gráfico de intensidade de convencimento do 
magistrado. O fumus boni iuris representa um grau menos intenso de 
convencimento do que a “prova inequívoca da verossimilhança da alegação”, 
que, por sua vez, é menos intensa do que o “fundamento relevante” do 
mandado de segurança. Isso está certo. Mas está certo no papel, porque não 
funciona na prática. Na prática, não é possível ligar à mente do magistrado 
que analisa uma petição inicial de ação cautelar, de ação com pedido de 
tutela antecipada ou de mandado de segurança, uns tantos conectores para 
que seja medido o grau ou intensidade de convencimento que ele forma a 

                                                                                                                                                         
721). Já Celso Antonio Pacheco Fiorillo, Marcelo Abelha Rodrigues e Rosa Maria de Andrade Nery entendem 
que – embora o fumus boni iuris e o periculum in mora sejam somente graus de cognição sumária do juiz, a 
partir dos quais não se pode diferenciar a tutela cautelar da tutela antecipatória – o grau de cognição para a 
concessão de uma liminar em mandado de segurança supera em verticalidade as outras duas formas de tutela de 
urgência (O princípio da prevenção e a utilização de liminares no direito ambiental brasileiro, p. 131, nota 38). 
Em regra, essa tentativa de hierarquização dos graus de convencimento está calcada na distinção entre verdade, 
certeza, probabilidade, verossimilhança e possibilidade. Para uma condensação das doutrinas de Mittermaier, 
Malatesta, Calamandrei, Dinamarco, Echandía e de outros autores sobre todas essas diferenciações, p. ex.: 
CARREIRA ALVIM, José Eduardo. Tutela antecipada na reforma processual, p. 28 e ss.; ASSIS, Carlos 
Augusto de. A antecipação da tutela (à luz da garantia constitucional do devido processo legal), p. 136 e ss.; 
CASTELO, Jorge Pinheiro. Tutela antecipada na teoria geral do processo. v. I, p. 277 e ss.; FERREIRA, 
William Santos. Tutela antecipada no âmbito recursal, p. 138-153; FIGUEIRA JR., Joel Dias. Comentários ao 
Código de Processo Civil. v. 4. t. I, p. 185-193; GÓES, Gisele Santos Fernandes. Verdade, verossimilhança e 
probabilidade na teoria geral da prova, p. 46-60; LEONARDO, Rodrigo Xavier. Imposição e inversão do ônus 
da prova, p. 274-277; MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Tutela antecipada, p. 388 e ss.; TARUFFO, 
Michele. Verità e probabilità nella prova dei fatti, p. 665-681; WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo 
civil, p. 145-148. 
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partir do que é narrado e/ou documentado pelo autor. A questão, na 
realidade, tem de ser resolvida de modo mais fácil. Ou bem o magistrado se 
convence suficientemente de que o requerente tem algum direito já 
demonstrado (nem que seja retoricamente), e defere a providência 
jurisdicional de urgência, ou não se convence, e indefere o pleito de 
urgência. É evidente que, no processo de convencimento do magistrado, 
mesmo no exercício da tutela de urgência, a existência de elementos seguros, 
concretos, de prova (documentos, por exemplo), pode ser decisiva, mas isso 
é questão que não pode, por si mesma, apequenar o instituto, mormente 
quando se opta por partir de uma premissa de processo de resultados, 
desejado pela Constituição (art. 5º, XXXV).23 

 

Portanto, ainda que os dispositivos de lei utilizem palavras diferentes para a definição 

dos seus pressupostos, a identidade funcional que reúne as modalidades de tutela de urgência 

acaba fazendo com que esses pressupostos sejam os mesmos. As diferenças estruturais entre 

tutela cautelar e tutela antecipada são patentes24. Todavia, elas têm o mesmo propósito sócio-

jurídico. Logo, essa identidade funcional acaba forjando uma quase-identidade estrutural. Daí 

por que o sistema de direito positivo brasileiro relaciona essas duas formas de tutela dentro de 

uma lógica de fungibilidade (CPC, art. 273, §4º). 

Conseguintemente, sem embargo de todo o esforço em sentido inverso, as expressões 

“demonstração sumária do direito alegado”, “prova inequívoca da verossimilhança das 

alegações” e “relevância do fundamento alegado” podem serenamente converter-se à 

expressão fumus boni iuris. Da mesma maneira, “receio da lesão”, “fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação” e “risco de que do ato impugnado resulte a ineficácia da 

                                                 
23 Tutela antecipada, p. 36-37. No mesmo sentido: DIDIER JR.; Fredie, BRAGA, Paulo Sarno; OLIVEIRA, 
Rafael. Curso de direito processual civil. v. 2, p. 628; RODRIGUES, Marcelo Abelha. Manual de direito 
processual civil, p. 665. 
24 A liminar no mandado de segurança é redutível a esses dois tipos de tutela de urgência, visto que pode assumir 
tanto feição acautelatória quanto feição antecipatória, a depender do que se peça. Nesse sentido, e.g.: ALVIM, 
Eduardo Arruda. Suspensão da eficácia da decisão liminar ou da sentença em mandado de segurança, p. 249; 
BUENO, Cássio Scarpinella. Mandado de segurança, p. 64-65; idem. Liminar em mandado de segurança, p. 81 
e ss.; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo, p. 414; ORIONE NETO, Luiz. Tratado 
das liminares. v. II, p. 10 e ss.; PEREIRA, Hélio do Valle. Manual da Fazenda Pública em juízo, p. 250-251; 
SODRÉ, Eduardo. Mandado de segurança, p. 141. Entendendo tratar-se de tutela cautelar, e.g.: BUZAID, 
Alfredo. Do mandado de segurança. v. I, p. 215 e ss.; CALMON DE PASSOS, J. J. Mandado de segurança 
coletivo, mandado de injunção, habeas data: constituição e processo, p. 44; MEIRELLES, Hely Lopes. 
Mandado de segurança, p. 80; PACHECO, José da Silva. O mandado de segurança e outras ações 
constitucionais típicas, p. 262 e ss.; PASSOS, Paulo Roberto da Silva. Da medida liminar no mandado de 
segurança, p. 44-52; ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. A liminar no mandado de segurança, p. 202. Entendendo 
tratar-se de tutela antecipada, e.g.: BARBI, Celso Agrícola. Do mandado de segurança, p. 141-142; BOTELHO 
DE MESQUITA, José Ignácio. Liminares, p. 102; CASTAGNA, Ricardo Alessandro. Tutela de urgência, p. 
235; DINAMARCO, Cândido Rangel. O regime jurídico das medidas urgentes, p. 63; MEDINA, Paulo Roberto 
de Gouvêa. Direito processual constitucional, p. 169; MORAES E BARROS, Hamilton de. As liminares do 
mandado de segurança, p. 24; SILVA, Ovídio A. Baptista da. Curso de processo civil. v. 2, p. 396 e ss. 
Entendendo tratar-se de “ato administrativo discricionário do juiz”: CRETELLA JR., José. Comentários à lei do 
mandado de segurança, p. 214. 
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medida” são expressões redutíveis, sem pudor, à expressão periculum in mora25. Isso implica 

dizer que, na prática cotidiana do foro, as diversas espécies de medida de urgência acabam 

sendo concedidas à luz dos mesmos pressupostos (o fumus boni iuris + o periculum in mora), 

embora as expressões lingüístico-normativas que os designam não sejam idênticas nos 

diversos dispositivos legais. Por conseguinte, não é a partir desses pressupostos que se há de 

realizar uma diferenciação entre a tutela de urgência cautelar, a tutela de urgência satisfativa 

genérica e a liminar em mandado de segurança26. 

 

 

2.2 Os pressupostos no plano empírico-comportamental. 

 

No entanto, a despeito do que se lê nos manuais de direito processual civil, fumus boni 

iuris e periculum in mora não são pressupostos autônomos entre si, tal como os exegetas e os 

conceitualistas sempre supuseram. Na verdade, eles são interdependentes. 

Justamente porque predomina na tradição científica uma dogmática legalista, limitada 

a apanhar o Direito como conjunto abstrato não-dialógico de textos normativos escritos, 

sempre se acreditou que: a) se a pretensão alegada pelo demandante fosse altamente provável, 

mas o periculum in mora fosse acanhado, não se deveria conceder a tutela de urgência; b) se a 

existência do direito afirmado pelo autor não fosse patente, mas o periculum in mora fosse 

insuportável, mesmo assim não se deveria conceder a medida27. 

                                                 
25 Não se desconhece na obra de Ovídio A. Baptista da Silva a distinção entre o periculum damnum irreparabile 
e o periculum in mora, que foi cunhada pela tradição medieval (Teoría de la acción cautelar, p. 25 e ss.). Para 
proteger-se contra damnum irreparabile, outorgava-se uma garantia jurisdicional em face do estado emergencial 
surgido em razão de circunstâncias extraordinárias; permitia-se, assim, que o direito fosse protegido sem que a 
tutela o realizasse antecipadamente. Já para proteger-se contra periculum in mora, efetuava-se uma diminuição 
no tempo necessário para a obtenção da tutela satisfativa, eliminando-se do rito ordinário, intrinsecamente lento, 
todas as formalidades inúteis, uma vez que certas causas não se compatibilizavam com a demora procedimental. 
Hoje, porém, essa distinção guarda somente relevância teórica, pois a vida prática tornou as tutelas de urgência 
genericamente aptas à prevenção de danos (decorrentes de um risco iminente ou da demora procedimental), tudo 
sob o manto da expressão periculum in mora. 
26 Cf. FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. Breves notas sobre provimentos antecipatórios, cautelares e liminares, p. 
197; PEREIRA, Luiz Fernando C. Medidas urgentes no direito societário, p. 50-53; TALAMINI, Eduardo. 
Tutela relativa aos deveres de fazer e de não fazer, p. 353-356; idem. Medidas urgentes (“cautelares” e 
“antecipadas”), p. 18: “[...] fica descartada, assim, a existência de gradação prévia e abstrata dos requisitos da 
plausibilidade jurídica e do perigo de danos em cada uma das hipóteses legais de tutela de urgência”. No mesmo 
sentido: DINAMARCO, Cândido Rangel. O regime jurídico das medidas urgentes, p. 17. Note-se que 
Dinamarco mudou o seu pensamento em relação ao que sustentou no livro A reforma do Código de Processo 
Civil (p. 143-145). 
27 Nesse sentido, p. ex.: CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. v. I, p. 463; LARA, 
Betina Rizzato. Liminares no processo civil, p. 202. Para José Carlos Barbosa Moreira, “ou ele [o juiz] entende 
configurados os dois pressupostos, e tem o ‘dever’ de conceder a liminar (infringindo a lei se não a conceber), ou 
não os entende configurados ambos, e tem igualmente o ‘dever’ de denegar a liminar” (Recorribilidade das 
decisões interlocutórias no processo do mandado de segurança, p. 14). Eugen Ehrlich diria que essa visão – a 
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Portanto, segundo essa linha de pensamento, tanto num caso quanto no outro, o 

suporte fático seria deficiente ou insuficiente, motivo pelo qual a norma de concessão da 

medida de urgência não incidiria e, por conseqüência, não nasceria para o autor a pretensão 

processual à mencionada tutela jurisdicional. Por essa razão, dentro desse modelo 

mecanicista, basta que um dos elementos descritos abstratamente na hipótese legal não esteja 

concretizado no plano empírico para a norma de direito deixar de incidir. É o que se chama de 

incondicionalidade ou infalibilidade da incidência da norma: a vontade individual e o arbítrio 

do julgador não podem afastar a incidência da norma quando seu suporte fático se materializa, 

ou provocar-lhe a incidência, malgrado a insuficiência do suporte fático28. 

Porém, não é isso que tem sido revelado pela prática dos juízes. Do discurso dos textos 

de direito positivo vigente, extrai-se comumente que o fumus boni iuris e o periculum in mora 

formam “guetos estanques”. Logo, dentro de um modelo de direito como discurso (“dictum”), 

tem-se que a verificação do fumus boni iuris independe da verificação do periculum in mora. 

Entretanto, trata-se de construção dogmática prematura. 

Quando se deixa esse tipo de análise conceitual introspectiva e se parte para uma 

abordagem empírica e uma investigação fundada em observações – em que os textos de lei 

são estudados tal como dialogicamente aplicados às situações concretas – chega-se a uma 

conclusão diferente. Dos “lances interacionais” da vida quotidiana forense se infere 

indutivamente que a verificação da ocorrência de um pressuposto condiciona a verificação da 

                                                                                                                                                         
despeito do simplismo pouco realista de que padece – aproxima desgraçadamente o magistrado da idéia de um 
“juiz funcionário” (Beamtenrichter), tendo em vista que lança mão de uma rígida fisionomia silogística para 
entender a estrutura interna das decisões concessivas de tutelas de urgência. 
28 Nesse sentido, v.g.: COSTA, Adriano Soares da. Incidência e aplicação da norma jurídica tributária, p. 31 e 
ss.; BORGES, José Souto Maior. Teoria geral da isenção tributária, p. 175-176; MELLO, Marcos Bernardes de. 
Teoria do fato jurídico: plano da existência, p. 58 e ss.; NEVES, Marcelo da Costa Pinto. A incidência da norma 
jurídica e o fato jurídico, p. 271; NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. Teoria da ação de direito material, p. 
37-40; PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Sistema de ciência positiva do direito. t. 2, p. 99-100. 
De acordo com esses autores, há diferença entre incidência e aplicação: embora uma norma jurídica tenha 
incidido (por causalidade normativa), pode ser que falte ao sujeito cognoscente a vontade psicológica de aplicá-
la (ex.: não-reconhecimento de um direito), da mesma forma que esse sujeito pode aplicar arbitrariamente uma 
norma que nunca tenha incidido (ex.: condenação penal de um acusado inocente). Contra, entendendo que a 
incidência não acontece fora do homem e que, por isso, não é algo absolutamente objetivo: IVO, Gabriel. Norma 
jurídica: produção e controle, p. 46-48. Em sentido similar, entendendo que a incidência (aspecto geral e 
abstrato) é o universo das subsunções possíveis e a aplicação (aspecto concreto e determinado) é tão-somente a 
preferência por uma dessas possibilidades, não sendo possível que se fale numa incidência única correta: 
ARAÚJO, Clarice Von Oertzen de. Incidência jurídica, p. 151-152. As duas últimas posições se afinam com a 
de Paulo de Barros Carvalho, para quem “é no átimo da aplicação que aparece o homem, atuando por meio de 
órgãos singulares ou coletivos, na sua integridade psicofísica, com seus valores éticos, com seus ideais políticos, 
sociais, religiosos, fazendo a seleção entre as interpretações possíveis, estimando-as axiologicamente, para eleger 
uma entre outras, expedindo então a nova regra jurídica” (Curso de direito tributário, p. 50). 
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presença do outro29. Daí que fumus boni iuris e periculum in mora não se mostram como 

pressupostos autônomos entre si. 

A experiência das tutelas de urgência no dia-a-dia do Poder Judiciário revela que a 

aparência do direito alegado e o perigo de dano são nada mais do que aspectos distintos 

duma mesma realidade. Assim, dentro de um modelo de direito como fenômeno social 

(“ factum”), tem-se que a concessão das medidas de urgência obedece a um “padrão 

recorrente” bastante diferente daquele sugerido pelas letras frias da Lei 1.533/51 (art. 7º, II) 30 

e do CPC (art. 273, caput e I; art. 801): há escancarado e despercebido abismo entre o 

comportamento judicial e o teor literal do programa legislativo. 

O objeto do presente estudo é, assim, verificar empiricamente de quais pressupostos 

partem os magistrados quando concedem tutelas liminares, abstraindo-se o que prescreve a 

estrita redação legal. Noutros termos: quer-se ressaltar descritivamente a experiência vivida 

das concessões de tutela in initio litis, em detrimento das diretrizes preestabelecidas pelo texto 

de lei vigente. Não se deseja, pois, decifrar dispositivos legais com o olhar de um hermeneuta. 

Evitar-se-á qualquer espécie de “ontologia teórica” que se sirva de categorizações dogmáticas 

prévias fundadas exclusivamente em dados do Código de Processo Civil e das leis processuais 

civis extravagantes. Na verdade, busca-se o exercício dum novo modelo de ciência dogmática 

do processo, mais pragmático e menos exegético; um modelo heurístico cujo objeto não seja 

textos de normas jurídicas, mas comportamentos sociais, tal como efetivamente induzidos por 
                                                 
29 No entanto, isso não se verifica nas decisões liminares que se proferem nos processos objetivos de controle de 
constitucionalidade. Em razão da natureza da jurisdição constitucional, os pressupostos para a concessão dessas 
medidas são infensos a qualquer tipo de interimplicação. Daí por que não serão elas objeto de estudo do presente 
trabalho. Ora, nos âmbitos da ação direta de inconstitucionalidade, da ação declaratória de constitucionalidade e 
da argüição de descumprimento de preceito fundamental, não há espaço, p. ex., para a concessão de liminar tão 
apenas com base em um periculum in mora exagerado. Os processos objetivos não são funcionalizados à tutela 
imediata de situações jurídicas subjetivas, eventualmente afligidas por anomalias circunstanciais, mas à tutela do 
próprio ordenamento jurídico. Ademais, diante da presunção de validade dos atos estatais normativos, necessário 
é que o Supremo Tribunal Federal, ao conceder a medida, enfrente a plausibilidade jurídica da tese exposta com 
relativa detença, mesmo que o faça in initio litis. Não se pode olvidar, ainda, que, em razão do congestionamento 
da pauta da Corte, é comum essas liminares terem prolongada vigência e, portanto, contornos quase definitivos 
(BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro, p. 143). Isso acaba exigindo 
que as análises a respeito do fumus boni iuris sejam hipertrofiadas. O foco primordial dessas liminares é sempre 
a questão jurídico-constitucional, pois. Logo, não é sem razão que, “por vezes, o STF abre mão da presença do 
periculum in mora – sobretudo quando o ato impugnado é muito antigo – utilizando, em seu lugar, o chamado 
‘critério da conveniência’, pelo qual se avalia o que é mais conveniente ao bem comum: se a manutenção do ato 
impugnado ou o deferimento da liminar cautelar” (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, 
Rafael. Aspectos processuais da ADIn, p. 466-467). De qualquer maneira, jamais haverá razão para que o 
Supremo abra mão da presença do fumus boni iuris quando da concessão de liminares em controle abstrato. 
30 Atualmente, a concessão de tutela liminar em mandado de segurança tem previsão no inciso III do artigo 7º da 
Lei 12.016, de 07.08.2009 (“Ao despachar o inicial, o juiz ordenará que se suspensa o ato que deu motivo ao 
pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso 
seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de 
assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”). Todavia, tendo em vista que se trata de lei recente, ao longo deste 
trabalho só se fará referência à Lei 1.533/51, porquanto a base empírico-jurisprudencial que será estudada ainda 
tem nessa lei o seu ponto de partida. 
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elas. Procura-se, a partir da heterogênea e dinâmica vivência forense, “descobrir” os “padrões 

normativos” que regem a concessão de medidas liminares (e não exatamente intuir “essências 

normativas”, o que é próprio de uma fenomenologia). Quer-se, enfim, realizar uma construção 

teórico-processual que não impinja propostas canônicas e modelos a priori à prática diária das 

liminares, mas que se operacionalize a partir de corpora normativos “autênticos” e que esteja 

a serviço da usança social que se faz dos textos de direito positivo referentes à concessão das 

tutelas liminares. 

Daí a razão por que se intenta, em última instância, compreender a prática espontânea 

dos juízes com um olhar quase-sociológico, que descreve a concessão de liminares no espaço-

tempo a partir de elementos empírico-comportamentais, em um incessante estado de interação 

[interpretação pragmática], não a partir de elementos frásico-textuais que pertençam ao nível 

geral, abstrato e estático da lei [interpretação hermenêutica]31. Um estudo articulado, enfim, 

por procedimentos de investigação empíricos, descritivos e indutivos, que seja desvestido das 

concepções filosóficas da Metafísica do passado. Não se pretende com isso, porém, repudiar a 

tradição dogmática dominante, a qual estuda os textos normativos à luz de modelos analíticos 

e hermenêuticos. Quer-se somente estudar os pressupostos para a concessão de liminares sob 

um enfoque novo e alternativo e tentar assim descobrir características jamais observadas pela 

Processualística tradicional. Com isso, quer-se superar a cisão existente entre a dogmática do 

processo [estudo científico da Law-in-books funcionalizado à ação forense] e a sociologia do 

processo [estudo científico da Law-in-action orientado à contemplação acadêmica], a fim de 

que exsurja a pragmática processual [estudo tecnológico do Law-in-action direcionado à ação 

forense]. 

Decididamente, há uma “partitura invisível” complexa e delicada que rege a concessão 

de liminares, mas cuja estrutura – rica e intrincada – ainda não foi mapeada com organização 

e detalhamento pela Ciência Processual Civil. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Para uma diferenciação entre interpretação hermenêutica e interpretação pragmática, e.g.: DASCAL, Marcelo. 
Interpretação e compreensão, p. 642-659; idem. Interpretazione ermeneutica e interpretazione pragmatica, p. 
564-579. 
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3 CONCESSÃO DE TUTELAS DE URGÊNCIA E MODELOS 

DOGMÁTICOS 

 

 

3.1 As ciências dogmáticas do direito 

 

Antes, contudo, de examinarem-se os pressupostos para a concessão das liminares sob 

o enfoque dogmático-pragmático, é necessário que esse tipo de estudo esteja posicionado 

dentro do quadro geral dos modelos dogmáticos. 

Como cediço, a dogmática jurídica – e, em especial, a dogmática do processo civil – 

não é uma ciência homogênea e monolítica. Sob o ponto de vista abstrato, ela pode ser 

dividida em três modelos: analítico (que aprecia as conceituações, definições, classificações, 

sistematizações e explicações), hermenêutico (que objetiva apanhar interpretativamente o 

programa prescritivo e o âmbito de aplicação das normas) e pragmático (que busca a 

compreensão empírica dos comportamentos sociais orientados pelas normas e, a partir daí, 

uma orientação metódica para a tomada de decisões jurídicas). Porém, sob o ponto de vista 

concreto, esses modelos interagem entre si e quase nunca se apresentam sozinhos nos 

discursos científicos reais, embora possa haver – e, na verdade, sempre há – a preponderância 

de um sobre outro. Ou seja, o jurista, ao enfrentar um problema de decidibilidade, de raro em 

raro se fixa num único modelo dogmático: ora dá prioridade a um deles, ora os coloca em pé 

de igualdade. 

Todavia, no que concerne especificamente à Processualística, essa arquitetônica de 

modelos costuma mostrar-se bastante assimétrica, visto que – como se verá melhor adiante – 

sua tradição é marcada por uma sobrevalorização das construções analíticas, por um relativo 

desinteresse pela hermenêutica e por um total desprezo pelas pesquisas pragmáticas. Não por 

outra razão é inédito um enfoque pragmático sobre o ato de concessão de tutelas liminares. 

 

 

3.2 A concessão de tutelas de urgência à luz da Analítica 

 

 A apresentação da Geometria pelos helenos sob a forma de sistema axiomático sempre 

exerceu um enorme fascínio sobre as comunidades dos pensadores. A partir do Renascimento, 

foi introduzida na Filosofia da Natureza uma verdadeira “Corrida de Ouro” para a descoberta 
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de padrões de sistemas cujos elementos estivessem logicamente entrelaçados. A totalidade das 

coisas passou a ser vista como um conjunto de objetos extraídos de operações dedutivas sobre 

conjuntos iniciais. 

Foi a partir do século XVIII, porém, que, com o avanço da Física, da Química e da 

própria Matemática, essa concepção formalista se tornou um método de interpretação do 

homem, do seu espírito e da sociedade. Passou-se a acreditar que as Ciências Humanas seriam 

“científicas” somente se copiassem as estruturas epistemológicas das Ciências Exatas. No séc. 

XIX, influenciados por essas concepções, os Pandectistas alemães (ex.: Bernhard Windscheid, 

Georg Friedrich Puchta) tentaram desenvolver a teoria e a arte de formar conceitos jurídicos a 

partir de noções primitivas e de construir, a partir disso, um arcabouço intelectual axiomático 

e universal, perfeitamente isolado da experiência judiciária, capaz de cobrir todos os institutos 

do Direito (tentativa essa, aliás, que já havia sido empreendida em 1667 por Leibniz em Nova 

methodus discendae docendaeque jurisprudentiae32). 

Intento parecido foi abraçado nos EUA, no séc. XX, por Wesley Newcomb Hohfeld, 

que organizou oito noções elementares (“right”, “ privilege”, “ power”, “ immunity”, “ duty”, 

“no-right”, “ liability ” e “disability”) e dotou-as de um potencial de expansão suscetível de 

cobrir, qualificar e de, resumidamente, referir todas as posições dos sujeitos ativos e passivos 

nas relações jurídicas33. 

 Inegavelmente, essa postura analítica gera certo distanciamento da realidade. Afinal de 

contas, ela exige pontos de ruptura, em que o modelo explicativo deixa de espelhar a dinâmica 

externa e concreta da vida social para fartar-se na sua própria dinâmica, interna e abstrata. No 

entanto, essa postura de unificação e generalização tem sido fecunda para o Direito Moderno, 

pois permite a absorção das inúmeras complexidades que giram em torno de qualquer decisão 

jurídica, afastando incertezas, neutralizando influências políticas, abstraindo diferenças sócio-

econômicas e, portanto, minimizando as perturbações. Além disso, as investigações analíticas 

proporcionam controle social com menor esforço intelectual. 

Ora, inter-relacionar as normas e os conceitos é sempre mais cômodo do que 

caracterizar as situações existenciais às quais as normas e os conceitos se referem 

[investigação hermenêutica], e do que detectar o que ocorre nos intérpretes-aplicadores 

quando essas normas e esses conceitos estão em “funcionamento” [investigação pragmática]. 

                                                 
32 V. VIEHWEG, Theodor. Tópica y jurisprudencia, p. 105-108. 
33 Sobre esse assunto, e.g.: ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais, p. 212; CAPELLA, Juan-Ramon. 
El derecho como lenguaje, p. 235 e ss.; CANOTILHO, J. J. Gomes. Estudos sobre direitos fundamentais, p. 55 e 
ss.; COOK, Walter Wheeler. Hohfeld’s contributions to the science of law, p. 5; CORBIN, Arthur Linton. 
Prefácio à obra Fundamental legal conceptions as applied in judicial reasonings by Wesley Newcomb Hohfeld, 
p. ix; TOMASETTI JR., Alcides. Comentários à lei de locação de imóveis urbanos, p. 81 e ss. 
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Não por outra razão a Analítica é a mais desenvolvida das Ciências Dogmáticas do Direito 

(assim como a Sintaxe é o mais desenvolvido ramo da Semiótica). 

Em face da hipercomplexidade dos ordenamentos, a Analítica tem possibilitado o 

assinalamento dos princípios jurídicos fundamentais, das regras que lhes dão concreção, dos 

tipos de sanção, das soluções de antinomias e lacunas, das estruturas hierárquicas, dos modais 

deônticos, etc., tornando assim o trabalho dos operadores muito mais preciso34. 

Pois bem. O tratamento analítico dado ao estudo dos pressupostos para a concessão 

das tutelas de urgência nada mais tem sido do que um procedimento intelectual de 

decomposição em elementos (em analogia com a análise química). A partir do teor literal dos 

dispositivos de lei pertinentes (CPC, artigo 273, caput e I; CPC, artigo 801, IV; Lei 1.533/51, 

artigo 7º, II): a) a estrutura lógica da regra jurídica é identificada; b) sua “hipótese de 

incidência” (Tatbestand) e sua “conseqüência jurídica” (Rechtsfolge) são separadas; c) todos 

os elementos constitutivos da “hipótese de incidência” são especificados; d) são 

individualmente definidos os conceitos de fumus boni iuris e de periculum in mora. 

Logo, por meio dessa postura investigativa quase-lógica, os processualistas têm 

partido exclusivamente de textos de direito positivo vigente e os têm pulverizado em conceitos 

autônomos entre si. Daí por que se pode dizer que o tratamento analítico dispensado aos 

pressupostos para a concessão das tutelas de urgência se tem cingido a um empreendimento – 

bastante espinhoso e, talvez, inútil – de conceituação do fumus boni iuris e do periculum in 

mora. 

De imediato, por força desse excesso de fragmentações, diferenciações e definições, o 

fumus boni iuris acabou sendo “isolado” do periculum in mora, como se entre esses dois 

pressupostos não existisse qualquer espécie de interimplicação. 

Com isso, para os analíticos, a concessão do provimento de urgência só pode ser 

entendida como um simples ato concepto-subsuntivo: para que o juiz conceda a medida 

liminar, cabe-lhe verificar se o direito alegado pelo autor e se o perigo concreto que ele diz 

afligi-lo se enquadram, respectivamente, nos “bem delimitados” conceitos de fumus boni iuris 

e periculum in mora. 

Essa parece ser a posição de Antônio Cláudio da Costa Machado: 

 

Por sua íntima conexão com o direito material – dada a identidade fático-
jurídica existente entre a causa petendi da ação de conhecimento e causa 

                                                 
34 Para um aprofundamento sobre o modelo analítico: FERRAZ JR., Tércio Sampaio. A ciência do direito, p. 50 
e ss.; idem. Função social da dogmática jurídica, p. 125 e ss.; idem. Introdução ao estudo do direito, p. 95 e ss.; 
MACCORMICK, Neil. Analítica, p. 25-27. 
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petendi remota da ação cautelar -, a atividade lógico-intelectiva do 
magistrado em relação ao fumus boni iuris passa por quatro etapas: a) 
investigação superficial dos fatos que fundamentarão a ação principal; b) 
investigação superficial do direito aplicável a tais fatos (também aqui vale a 
proposição iura novit curia); c) subsunção aparente dos fatos ao direito; d) 
declaração da existência do fumus boni iuris. Já no que concerne ao 
periculum in mora, um pouco menos complexa se nos afigura a atividade 
intelectiva do juiz que, por seu caráter processual, passa por apenas três 
etapas: a) investigação superficial dos fatos relativos à situação de perigo, em 
que se encontra envolto o direito, e à irreparabilidade absoluta ou relativa 
deste; b) subsunção aparente dos fatos à figura do periculum in mora; c) 
declaração da existência deste requisito. 35 

 

 

3.3 A concessão de tutelas de urgência à luz da Hermenêutica 

 

 Na Processualística, a Analítica não é apenas o modelo dogmático mais desenvolvido, 

como praticamente o único enfoque digno das ocupações. A Hermenêutica Processual Civil é 

ainda um quase-nada, conquanto a Semântica tenha conquistado largos espaços na Ciência do 

Direito como um todo. 

É bem verdade que as hermenêuticas filosófica e dogmática ainda não alcançaram o 

mesmo nível de articulação e desenvoltura já conquistado por certos campos do pensamento 

analítico. De qualquer maneira, não há justificação para a Ciência Processual ser tão rica em 

potencial de análise e tão pobre em técnicas próprias de interpretação. Isto talvez se dê em 

razão de o pensamento processualístico voltar-se mais a instituições (como fazem os juristas 

do direito administrativo, p. ex.) e menos às normas jurídicas (como fazem os juristas do 

direito tributário, p. ex.). 

Se a Hermenêutica Jurídica é um estudo dos cânones que regem a interpretação e 

determinam em que condições as normas são aplicáveis às situações concretas, para haver 

uma Hermenêutica Processual Civil é necessário que os processualistas se ocupem antes do 

fenômeno normativo, algo a que ainda não estão habituados. 

É inegável que, dentro do trabalho de configuração sistemática do ordenamento 

jurídico, os processualistas acabam perscrutando o sentido das normas processuais. No 

entanto, fazem-no por meio de intuições compreensivas, desafinadas com as vicissitudes 

próprias do fenômeno processual civil. Não existe nessa atitude hermenêutica o emprego 

controlável de um método peculiar e consciente, razão pela qual a esqualidez metódica do 

                                                 
35 Tutela antecipada, p. 101. 
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trâmite interpretativo acaba se ocultando na robustez analítica dos procedimentos de 

sistematização e classificação36. 

 Nos poucos momentos em que se dedicaram às questões hermenêuticas, os juristas do 

processo sempre sustentaram que as leis processuais devem submeter-se aos mesmos cânones 

de interpretação dos demais ramos do Direito, visto que a relação jurídica processual civil não 

tem especificidade suficiente para impor desvios à “teoria geral da interpretação”37. 

Assim, o capítulo de um manual de Direito Processual Civil sobre a interpretação 

jurídica é idêntico ao de um livro de Introdução ao Estudo do Direito ou de um curso de 

Direito Civil: explicam-se os métodos de interpretação (gramatical, lógica, sistemática, 

teleológica, histórica, etc.), os tipos de interpretação (declarativa, restritiva e extensiva) e os 

modos de integração (costumes, analogia, princípios gerais de direito, eqüidade, indução 

amplificadora, etc.), tudo ao gosto da velha cantilena civilista (ou de uma cantilena civilista 

velha?). Portanto, a lei processual civil estaria jungida a um projeto místico e romântico de 

“Hermenêutica Jurídica Universal”, a qual preconiza as técnicas de interpretação do Direito 

Civil como o organon metodológico comum a todos os ramos do Direito. 

De todo modo, é possível entrever um enfoque hermenêutico em alguns estudos sobre 

os pressupostos para a concessão de tutelas de urgência. Aqui, fumus boni iuris e periculum in 

mora são tomados como “conceitos jurídicos indeterminados” (unbestimmte Rechtsbergrieffe) 

                                                 
36 Para um aprofundamento sobre o modelo hermenêutico: FERRAZ JR., Tércio Sampaio. A ciência do direito, 
p. 68 e ss.; idem. Função social da dogmática jurídica, p. 140 e ss.; idem. Introdução ao estudo do direito, p. 
255 e ss. 
37 Defendendo a inexistência de uma teoria especial da interpretação das leis processuais: ANDRADE, Manuel 
A. Domingues de. Noções elementares de processo civil, p. 40; CINTRA, Antônio Carlos Araújo et al. Teoria 
geral do processo, p. 102-103; FERREIRA, Pinto. Curso de direito processual civil, p. 32; GUASP, Jaime. 
Concepto y método de derecho procesal, p. 97; MARQUES, José Frederico. Instituições de direito processual 
civil. v. I, p. 97; MILHOMENS, Jônatas. Hermenêutica do direito processual civil, p. 108; OLIVEIRA JR., 
Waldemar Mariz. Curso de direito processual civil. v. 1, p. 30; PINA, Rafael de e LARRAÑAGA, José Castillo. 
Instituciones de derecho procesal civil, p. 31; ROSENBERG, Leo. Tratado de derecho procesal civil. t. I, p. 37; 
idem. Da jurisdição no processo civil, p. 67; SOARES, Fernando Luso. Direito processual civil, p. 197; 
VARELA, Antunes et al. Manual de processo civil, p. 42. Pugnando pela necessidade de uma teoria 
“independente” de interpretação das leis processuais civis, fundada na independência entre o direito processual e 
o direito material (embora pouco desenvolvendo esses “critérios especiais”): ROCCO, Alfredo. La 
interpretación de las leyes procesales, p. 255; ROCHA, José de Moura. A interpretação e as leis processuais, p. 
14. Merecida é uma transcrição das elegantes palavras de Alfredo Rocco: “Ordinariamente las páginas dedicadas 
a la interpretación en los tratados y en los cursos sobre procedimiento, contienen reconstrucciones a menudo 
valiosas, a veces verdaderamente magistrales, de la teoría general de la interpretación de las leyes; pero sólo se 
refieren al derecho procesal indirectamente y como de pasada. Esto puede parecer a primera vista muy 
significativo. Si al ocuparse de la teoría de la interpretación en sus tratados y en sus cursos de procedimiento 
civil, procesalistas de gran valer, en Austria, Alemania e Italia, no hacen ninguna alusión a una teoría especial 
sobre interpretación de las leyes de procedimiento, es lógico inferir que dicha teoría no existe. Pues bien, no 
obstante este testimonio acerca de la existencia de normas de interpretación propias del derecho procesal – 
atestación completamente negativa, aun cuando muy elocuente y sobre todo autorizada – estamos convencidos 
de la existencia de dichas normas” (Op. cit., p. 251-253). 



 39 

e, portanto, como dados textuais carentes de integração pelo magistrado38. Ou seja, trata-se de 

expressões normativas vagas, que padecem de indeterminabilidade semântica, razão pela qual 

a sua aplicação é impossível sem que se proceda previamente a uma apreciação ou avaliação, 

i.e., sem colocar-se o fato ao qual elas se referem sobre uma escala de valores39. 

Dessa forma, haveria no fumus boni iuris e no periculum in mora alguns espaços de 

indeterminação a serem preenchidos pelo intérprete, como se as normas sobre a concessão de 

provimentos de urgência encarregassem o juiz de proceder a uma avaliação casuística do 

estado fático e das qualidades que a lei processual define como pressupostos. 

Logo, tudo se passaria como se a “hipótese de incidência” da norma jurídica 

permanecesse aberta à obra do magistrado, como se ela fosse um modelo a ser construído, e 

não um modelo pré-constituído. Enfim, em face da dificuldade técnica de descrever os 

pressupostos para a concessão das medidas de urgências, o legislador valer-se-ia de palavras 

de conteúdo semântico impreciso, cabendo ao juiz delimitá-las caso a caso. 

Essa parece ser a posição de Arruda Alvim: 

 

O legislador, na conjuntura atual, encontra-se inserido numa sociedade em 
constante e ebulitiva evolução, em que os padrões tradicionais – e, no caso, o 
modelo do processo tradicional, principalmente o com audiência e recursos 
com efeito suspensivo, sucessivos à sentença – vêm tendo sua aplicação 
quantitativamente reduzida pelas leis. O processo ‘vive um momento de 
crise’, de que se pode ter como exemplo, este instituto da t.a. [tutela 
antecipada], com vistas a minimizar os efeitos dessa crise. E, para tentar 
resolver zonas de crise, nas sociedades, através do Direito, inviável será uma 
linguagem rígida, com mandamentos legais prenhes de elementos 
definitórios, pois isto retiraria a liberdade do juiz. Os mandamentos hão de 
ser necessariamente vagos, dado que o juiz deve ser o artífice, ao influxo das 
solicitações dos jurisdicionados, pelos seus advogados, dessa mudança. O 
universo da realidade da vida e, mais do que isto, um universo em que 
hipóteses quantitativamente diferentes variam e aumentam muito, na 
civilização industrial-contemporânea, é induvidosa e incomparavelmente 
mais amplo do que qualquer conceituação ou do que qualquer definição, ou 
tentativa de definição, que fosse tentada pelo legislador. O que se constata, 
portanto, é que o legislador utilizou-se no art. 273, caput com a redação 
decorrente da Lei 8.952, de 13.12.94, de conceitos vagos ou indeterminados, 
dado que, se houvesse se servido de outra linguagem ou de outra técnica 
(precisa, casuística e minuciosa), certamente não se lograriam resultados 
úteis.40 

                                                 
38 Na verdade, não há propriamente “conceitos indeterminados”, mas “termos indeterminados de conceitos”, pois 
o mínimo que se exige de um conceito é que ele seja determinado. As ambigüidades e as imprecisões estão no 
plano das palavras e das expressões. No mesmo sentido, e.g.: GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a 
interpretação/aplicação do direito, p. 224 e ss.; idem. O direito posto e o direito pressuposto, p. 147 e ss. 
39 Sobre o tema, e.g.: ORIANNE, Paul. Standard jurídico, p. 771. 
40 Tutela antecipatória, p. 44-45. Entendendo, igualmente, que o fumus boni iuris e o periculum in mora são 
“conceitos jurídicos indeterminados”, p. ex.: DIAS, Carlos Alberto da Costa. Liminares, p. 63; LARA, Betina 
Rizzato. Liminares no processo civil, p. 61-62. 



 40 

 

 

3.4 A concessão de tutelas de urgência à luz da Pragmática 

 

Já é clássica a definição da Pragmática como o ramo da Semiótica que estuda a relação 

dos signos com os seus usuários41. Portanto, quando se fala na Pragmática Jurídica, pode-se 

entendê-la como o campo de estudo da relação que os operadores do direito estabelecem com 

a linguagem técnico-jurídica. 

Na verdade, toda e qualquer relação havida entre os operadores do direito é mediada 

pela experiência de uma linguagem peculiarmente especializada. Assim, não há exageros 

quando se diz que uma relação juridicamente institucionalizada é, em última análise, uma 

relação encenada pela polarização de estratégias de intercomunicação elaboradas sob o ponto 

de vista técnico42. Porém, essa estruturação sob “estratégias de comunicação” não significa 

que a Pragmática se confunda com a Retórica e que a sua função seja a de prestar-se como 

sofisticada máquina de sedução discursiva, que cria aparências enganadoras. 

A Retórica não é uma arte de sofismas que nos desvia do domínio racional e do acesso 

à contemplação da verdade43. De todo modo, historicamente falando, a Retórica é somente 

                                                 
41 MORRIS, Charles W. Fundamentos da teoria dos signos, p. 50. 
42 Cf. FERNANDEZ, Atahualpa. Argumentação jurídica e hermenêutica, p. 228: “[...] em verdade, o processo 
judicial é, antes de tudo, uma atividade estratégica e não comunicativa; aspira, em considerável parte, a obter 
uma utilidade e não o conhecimento verdadeiro, pois não é autônomo; os participantes estão sujeitos às normas 
jurídicas, inclusive a normas defeituosas; o processo não pode estender-se até o infinito, tampouco até a 
‘saturação dos argumentos’, senão que termina também sem que medeie o consenso; hipocrisias à parte, o 
processo não deve servir somente à verdade e à justiça, mas, assim mesmo e antes de tudo, à paz pública, razão 
pela qual as sentenças judiciais, também as (sentenças) incorretas, fazem a coisa julgada, o que é completamente 
impossível com o discurso racional”. Isto não significa que o processo é um jogo, no qual a vitória só é dada ao 
mais astuto (assim CALAMANDREI, Piero. Il processo come giuoco, p. 23-51). No entanto, seria ingênuo 
acreditar que o vencedor é, necessariamente, a parte que tem razão: muitas vezes, vence quem soube melhor 
expressar argumentativamente os seus interesses, mediante o manejo bem-sucedido de técnicas discursivas e o 
cálculo bem apurado dos riscos em cada “lance processual”. De qualquer maneira, a “ética do ardil” dá lugar à 
“ética da eficiência”. Tolera-se que a vitória do sorrateiro dê lugar à do competente, desde que essa competência 
técnica não seja desviada para a prática de condutas imorais. Um interessantíssimo ensaio para uma pragmática 
da tática processual – em que são apresentados os princípios, os subprincípios, as leis e as máximas da estratégia 
nos processos civil, trabalhista, administrativo, tributário e penal – pode ser visto em: ABREU, Carlos Pinto de. 
Estratégia processual: de uma visão bélica para uma perspectiva meramente processual, p. 65-125. Aqui, o autor 
busca “concretizar e reflectir sobre um conjunto de preocupações de todo o profissional do foro, máxime do 
advogado, para ser, mais do que um mero técnico, um verdadeiro estratego ao serviço dos legítimos interesses do 
seu constituinte e da Justiça que lhe cumpre prosseguir com honra, inteligência, coragem, dedicação e saber, 
sempre enquadrado por critérios éticos” (p. 83). Para a inserção da tática processual civil em uma praxiologia 
processual, v., ainda, os excelentes: CHIAPPINI, Julio O. Tática processual, p. 75-79; PEYRANO, Jorge W. 
Cuestiones de derecho procesal, p. 8 e ss.; idem. Táctica procesal; PEYRANO, Jorge W. e CHIAPPINI, Julio O. 
Estrategia procesal civil. 
43 Essa concepção pejorativa de Retórica foi elaborada pela Filosofia e pela Ciência do séc. XIX e inegavelmente 
influenciada pelo pensamento cartesiano. Sobre a rivalidade histórica entre Filosofia e Retórica: CARNEIRO, 
Maria Francisca et al.. Teoria e prática da argumentação jurídica, p. 78-79; GOODRICH, Peter. Retórica 
jurídica, p. 699; PETRI, Maria José Constantino. Argumentação lingüística e discurso jurídico, p. 26-27; 
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uma forma anterior e restrita de Pragmática, que se limita a estudar os modos de agir 

argumentativos em relação ao mundo, deixando de lado, por exemplo, questões importantes 

como a influência dos contextos na constituição de sentidos e significados dos signos. 

Logo, quem fala na Pragmática Jurídica, não se refere só ao conhecimento de técnicas 

jurídico-argumentativas voltadas à satisfação de necessidades e interesses (como se as normas 

jurídicas tivessem uma significação meramente instrumental de controle social). A fortiori, 

quando se fala numa Pragmática Processual Civil, não se está a falar, simplesmente, de uma 

dogmática da argumentação forense (se bem que o problema da argumentação forense seja 

hodiernamente tão relevante quanto desprezado, e não obstante o processo civil seja uma 

instância retórica por excelência). Um simples olhar para o dia-a-dia forense mostra-nos 

claramente que o ambiente das operações de aplicação das regras processuais é marcado por 

uma incisiva racionalidade argumentativa. Um enfoque pragmático do processo civil não é, 

porém, um enfoque necessariamente retórico. 

Se a Analítica e a Hermenêutica focalizam o Direito como um “sistema de normas”, a 

Pragmática toma-o, por sua vez, como um “sistema de comportamentos” (dos usuários diante 

das normas). Noutros termos: a Pragmática não tem como ponto de partida as normas, mas os 

comportamentos dos seus destinatários, tal como orientados por elas. Confere-se, assim, uma 

maior empiricidade à ciência jurídica e tenta-se libertar o jurista da tentação de elaborar uma 

dogmática assaz abstrata e embebida somente em conceitos a priori. Nesse sentido, a postura 

jurídico-pragmática acaba menosprezando a importância de divergências analíticas (por vezes 

tão acirradas entre os juristas). 

Diante da convivência desordenada dos mais diferentes modos de argumentação, 

perspectivas problemáticas, metodologias e valores, a Pragmática acaba por efetuar uma 

seleção darwiniana dos argumentos mais convincentes, motivo pelo qual deixa de adotar os 

que guardem maior coerência analítica para pautar-se nos que promovam uma maior 

praticidade de resultados. Daí por que a Pragmática é sempre uma concepção dogmática cujo 

centro de interesse reside na resolução de casos práticos. Se todo conhecimento se preside por 

                                                                                                                                                         
PLEBE, Armando e EMANUELE, Pietro. Manual de retórica, p. 11 e ss. Porém, na segunda metade do séc. XX, 
emergiu um movimento intelectual que, duvidando dos ideais iluministas de cientificidade, retirou a Retórica da 
condição marginalizada e atrofiada em que até então se estava (sobre o tema, e.g.: ABBAGNANO, Nicola. 
Dicionário de filosofia, p. 857; GRÁCIO, Rui Alexandre. Racionalidade argumentativa, p. 17-27). Estudos 
sobre argumentação refundaram-se, por exemplo, a partir dos trabalhos de Stephen Toulmin (1958), Chaïm 
Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca (1970), C. L. Hamblin (1970) e de Jean-Blaise Grize e Oswald Ducrot nos 
anos 70. Com isso, a Retórica – agora chamada de “Nova Retórica” – deixou de ser vista como a arte dos 
sofismas e engodos. Daí por que Michel Meyer usa as expressões “Retórica Negra” para designar o campo da 
Retórica que visa manipular os espíritos, e “Retórica Branca” para designar o campo da Retórica que revela os 
processos da primeira, e, de uma maneira geral, todos os mecanismos de inferência não-lógica (As bases da 
retórica, p. 65 e ss.). 
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um interesse (Habermas), o específico interesse que guia a Pragmática Jurídica é o “interesse 

da decisão”. O seu estatuto epistemológico legitima-se sobre as correntes metodológicas que 

centram as suas atenções no processo de aplicação da lei à realidade, e o seu título de validez 

está na capacidade de estruturar condições de possibilidade para a decisão de casos. Não é por 

outra razão que se aproxima mais do “direito dos casos” anglo-saxão e menos da “ciência dos 

professores”, tão apreciada pela Europa continental. Seu caráter é, fundamentalmente, prático 

(de “ciência aplicada”), não especulativo (de “ciência pura”) 44. 

Pode-se assim afirmar que a Pragmática Jurídica é um “saber tecnológico”. Em sentido 

lato, a tecnologia é o tipo de conhecimento que estabelece as adequadas relações entre meio e 

fim. Distingue-se da ciência em função da sua finalidade, pois o objetivo do saber tecnológico 

não é a pesquisa da verdade, mas a pesquisa da forma mais apropriada para que determinados 

fins sejam atingidos. Nisso, a Pragmática do Direito aproxima-se muito da tékhne dos gregos 

e da ars dos latinos, que nada mais eram do que sistemas de regras de aprendizado, obtidas 

pela experiência, mas pensadas logicamente a posteriori, que visavam a uma condução 

correta da ação. 

Logo, quando se fala numa Pragmática Processual Civil, fala-se numa técnica jurídica 

específica, numa ars propriamente dita, num acúmulo de formulações compreensivas colhidas 

sistematicamente da experiência forense, que permitem a todo e qualquer operador processual 

o poder de interferir planejadamente nos acontecimentos em juízo. 

A Pragmática não é, porém, um conhecimento homogêneo. Na verdade, existem várias 

vertentes pragmáticas. Daí por que há diferentes possibilidades de conhecimento pragmático a 

respeito do processo civil e, particularmente, a respeito dos pressupostos para a concessão das 

providências liminares. Uma dessas possibilidades procura estudar a influência dos contextos 

na constituição do sentido e do alcance das normas processuais. 

No quadro geral das Ciências Semióticas, uma das funções da Pragmática é desvendar 

o sentido que um signo adquire em determinados contextos e situações concretas singulares, 

em função das pessoas, dos lugares, dos momentos e das razões que levam à enunciação. Daí 

o motivo pelo qual a Pragmática acaba por captar as discrepâncias entre o significado visado 

por um falante numa dada enunciação e o significado proposicional dedutível das condições 

dependentes do contexto extralingüístico (i.é., ela nota que os significados lingüísticos não 

                                                 
44 Para um aprofundamento sobre o modelo pragmático: FERRAZ JR., Tércio Sampaio. A ciência do direito, p. 
87 e ss.; idem. Função social da dogmática jurídica, p. 160 e ss.; idem. Introdução ao estudo do direito, p. 309 e 
ss.; idem. Teoria da norma jurídica, p. 10-12. Vendo acertadamente na orientação jurídico-pragmática uma 
“determinação fundamental em conciliar teoria e prática”: GUERRA FILHO, Willis Santiago. Teoria da ciência 
jurídica, p. 120-123. 
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são determinados exclusivamente pela semântica frásica ou proposicional, mas também por 

contextos discursivos, situacionais etc.). Deve-se frisar que esse tipo de pragmática não se 

ocupa das condições externas de natureza psicológica, cultural, social, econômica, histórica e 

ideológica do discurso normativo [posição extrinsecalista], mas sim da inseparabilidade entre 

a constituição dos sentidos dos textos jurídico-normativos e os atos discursivos através dos 

quais os operadores do direito se relacionam no dia-a-dia [posição intrinsecalista] 45. Dedica-

se, enfim, às determinações contextuais sobre o sentido normativo. 

Em outros termos: essa visão pragmática revela um ponto de vista metodológico mais 

inovador, porquanto ela deixa de analisar o discurso normativo a partir de um conhecimento a 

priori dos textos escritos e passa a observar as normas tal como aplicadas espontaneamente na 

vida prática cotidiana. Isto faz com que os significados normativos sejam desvendados não a 

partir de ilações extraídas dos códigos de textos de direito positivo, mas a partir das situações 

individuais concretamente consideradas46. 

Logo, nesse tipo de pragmática jurídica, é possível que sejam descobertos elementos 

implícitos no discurso normativo que, embora não se façam presentes no texto legal, nem por 

isso estão menos presentes nas situações reais da vida. Com isso se destrói a crença de que os 

textos normativos possuem valor semântico independente do seu uso, da sua inserção num 

contexto interlocutivo. Enfim, elide-se a idéia de que as normas de direito possuem um 

“núcleo duro de significação”, que se compreende sem a interferência da variabilidade e da 

fluidez das situações concretas nas quais são elas aplicadas. 

Em última instância, consagra-se a noção de que o contexto interlocutivo é parte 

intrínseca do conteúdo semântico das normas de direito (embora haja quem entenda que 

textos normativos possuem núcleos semânticos autônomos, a que se vêem acrescentar 

                                                 
45 Sobre as posições extrinsecalista e intrinsecalista no estudo da pragmática: RODRIGUES, Adriano Duarte. As 
dimensões da pragmática na comunicação, p. 31-35. O desenvolvimento de uma pragmática declaradamente 
extrinsecalista – e, portanto, interdisciplinar – pode ser visto em: WATZLAWICK, Paul et al. Pragmática da 
comunicação humana. 
46 Na teoria da linguagem, um estudo acerca dos processos espontâneos de interlocução, divorciados da análise 
dos códigos de textos escritos, é chamado de “pragmática conversacional” ou “análise da conversação”. Sobre o 
assunto, e.g.: CHIERCHIA, Gennaro. Semântica, p. 233 e ss.; DIONÍSIO, Ângela Paiva. Análise da 
conversação, p. 69-99; GEIS, Michael L. Speech acts and conversational interaction, p. 184 e ss.; 
GUIMARÃES, Eduardo Roberto Junqueira. Sobre alguns caminhos da pragmática, p. 19-20; KERBRAT-
ORECCHIONI, Catherine. Análise da conversação, p. 16 e ss.; LEVINSON, Stephen C. Pragmática, p. 363 e 
ss.; MARCUSCHI, Luiz Antônio. Análise da conversação, p. 5-8; RODRIGUES, Adriano Duarte. As dimensões 
da pragmática na comunicação, p. 139 e ss.; TRAVERSO, Véronique. Análise conversacional, p. 40-41; YULE, 
George. Pragmatics, p. 71 e ss. Françoise Armengaud chama-o de “pragmática de segundo grau” (A pragmática, 
p. 84 e ss.). Já Dominique Maingueneau dá a essa corrente de estudos o nome de “análise do discurso anglo-
saxã” (cujo método descritivo e interacionista tem suas raízes na psicologia e na sociologia), em contraposição à 
“análise do discurso francesa” (cujo método explicativo e estruturalista tem raízes na lingüística e na história) 
(Novas tendências em análise do discurso, p. 15-16). 
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significações periféricas em função dos usos pragmáticos, dos processos de contextualização 

aos quais os operadores do direito os submetem). 

Entretanto, apesar de todo esse notável potencial heurístico, essa visão pragmática – à 

qual dou o nome de Pragmática Jurídica Compreensiva – tem sido na Ciência do Processo o 

modelo dogmático mais desprezado. Se a Analítica Processual Civil é hipertrófica, os estudos 

pragmático-compreensivos sobre processo civil padecem de triste hipotrofia. 

Em verdade, não se trata de problema específico da Processualística. No âmago da 

tradição romano-germânica, a Pragmática Compreensiva é o mais vilipendiado sub-ramo da 

Pragmática Jurídica e, por via de conseqüência, é o modelo dogmático mais subdesenvolvido. 

Embora exista campo fecundo para inúmeras pragmáticas (constitucional, contratual, 

internacional, antitruste etc.), todas elas formam uma episteme ainda inexplorada. Nem 

poderia ser diferente: há inegável proximidade metodológica entre a Pragmática 

Compreensiva e a tradição anglo-saxônica. Isso porque nos dois modelos as normas jurídicas 

são captadas a partir de experiências vividas. No entanto, no direito anglo-saxão, o conteúdo 

semântico das normas não é retirado dos textos de lei, mas da vivência prática que os 

Tribunais têm com eles (nos casos – obviamente – em que há texto de lei vigente, visto que 

muitas vezes, no common law, os precedentes judiciários estão fundados em costumes 

imemoriais47). Logo, a fonte primordial é a jurisprudência, não a lei. 

Já para o modelo pragmático-compreensivo, a jurisprudência não é necessariamente a 

base de revelação do Direito. Isso significa, portanto, que o presente estudo não se filia à linha 

de investigação do realismo jurídico americano, que centraliza obrigatoriamente a sua atenção 

na atuação dos juízes48. Não se adotam, aqui, portanto, máximas como “o direito é aquilo que 

o Poder Judiciário diz que é”, “a lei reina e a jurisprudência governa” (José A. Del Cueto), “a 

lei, até ser interpretada pelos tribunais, não constitui realmente direito” (W. J. Brown). 

                                                 
47 A questão é controvertida, porém. De acordo com a teoria declarativa, a decisão judicial limita-se a provar a 
existência do costume. Em contrapartida, para a teoria constitutiva, o common law não é composto por costumes 
imemoriais, mas somente por normas criadas pelos juízes ex post facto. Sobre o assunto, e.g.: BODENHEIMER, 
Edgar. Ciência do direito, p. 424 e ss.; MACCORMICK, Neil. Retórica e o Estado de Direito, p. 339-344; RUA, 
Julio Cueto. El “Common Law”, p. 35 e ss.; SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do precedente judicial à súmula 
vinculante, p. 41-49. 
48 A respeito do realismo jurídico norte-americano, e.g.: AGUILLAR, Fernando Herren. Metodologia da ciência 
do direito, p. 125-132; ARNAUD, André-Jean e DULCE, María José Fariñas. Introdução à análise sociológica 
dos sistemas jurídicos, p. 104 e ss.; BODENHEIMER, Edgar. Teoría del derecho, p. 354-361; FALCÃO, 
Raimundo Bezerra. Hermenêutica, p. 165-169; LATORRE, Angel. Introdução ao direito, p. 191-194; 
MICHAULT, Françoise. Realismo jurídico americano, p. 667-670; SABADELL, Ana Lucia. Manual de 
sociologia jurídica, p. 38-40; TEIXEIRA, António Braz. Sentido e valor do direito, p. 83-86. 
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Numa visão pragmática, a norma jurídica é revelada a partir de sua usança social, que 

é um plus em relação à usança jurisprudencial. Lembre-se que o “direito vivo” não se limita 

ao “direito dos tribunais”: é algo muito maior e anterior a ele; compreendo-o. 

Ora, existe um sem-número de normas jurídicas de uso social extrajudicial. Muitos os 

ramos do direito cuja aplicação diária passa ao largo do quotidiano dos Tribunais. Afinal de 

contas, nem todo intérprete-aplicador é uma autoridade judiciária. Lembre-se dos contratos: 

aqui, por força da autonomia privada, as partes plasmam textos normativos (orais ou escritos), 

interpretam-nos e aplicam-nos sponte sua ao longo do processo de cumprimento obrigacional. 

Todavia, essa interpretação-aplicação não é transmitida por palavras, tal como se dá 

exemplificativamente nas sentenças judiciárias e em lançamentos tributários [= comunicação 

digital], mas é subentendida de comportamentos não-verbais, ou seja, é desprovida de 

revestimento lingüístico [= comunicação analógica]. E nem por isso o Direito Contratual é 

infenso a um enfoque pragmático-compreensivo. 

Daí se vê que o espectro de investigação empírica do modelo anglo-saxão do stare 

decisis é mais restrito do que o do modelo pragmático. De qualquer modo, no que concerne ao 

Direito Processual Civil, a base de investigação de uma pragmática tem de partir da 

jurisprudência dos Tribunais, uma vez que as normas processuais são aplicadas 

fundamentalmente pelo Poder Judiciário. Porém, isso não vale obrigatoriamente para todos os 

ramos do conhecimento dogmático49. 

Com isso, nota-se o papel primordial a ser desempenhado pela Pragmática Processual 

Compreensiva. À medida que o direito positivo deixa de ser um mero dado textual carente de 

explicação e passa a ser um construído significativo resultante das elaborações dogmáticas, a 

Pragmática Compreensiva tenta fechar as valas existentes entre o “direito formal” dos Diários 

Oficiais e o “direito vivo” das atitudes forenses espontâneas. Assim atuando, o jurista alivia as 

tensões de ruptura comuns entre a teoria processual e a práxis forense, reajustando o CPC e a 

legislação processual extravagante às práticas diárias que se rebelam contra a inadequação ou 

a lacuna dos textos de lei. 

                                                 
49 Ainda assim, é indiscutível a importância da jurisprudência no estudo de qualquer ramo dogmático. De acordo 
com Lourival Villanova, “[...] a interpretação e a aplicação jurisprudencial do Direito são complementos 
imprescindíveis para se ter o ‘Direito como experiência’ e, com base nessa experiência, obter-se o vínculo 
husserliano entre ‘juízo e experiência’, ou entre Lógica e realidade” (As estruturas lógicas e o sistema do direito 
positivo, p. 34). Segundo, ainda, Willis Santiago Gerra Filho, “torna-se [...] necessário realizar um levantamento 
o mais minucioso possível da jurisprudência, pois só assim nos defrontaremos com a aplicação concreta e atual 
dos termos abstratos e vagos das leis, abertos a uma infinidade de interpretações. Propicia, igualmente, o 
conhecimento das questões práticas suscitadas pelos temas estudados, deixando transparecer a problematicidade 
intrínseca à consecução dos fins do Direito. Portanto, desponta como um foro de verificação da utilidade dos 
resultados obtidos, ao confrontá-los com as dúvidas, questões e soluções que afloram quotidianamente no trato 
com o Direito” (Teoria da ciência jurídica, p. 107-108).  
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Dessa maneira, a metódica pragmático-compreensiva joga sobre os ombros a 

responsabilidade maior de oxigenar os textos normativos e, por via de conseqüência, de 

proteger a rotina social contra reformas legislativas abruptas, inúteis ou desordenadas. Daí a 

necessidade de uma ciência processual civil se exprima também, e cada vez mais, como um 

modelo dogmático-pragmático, isto é, como um sistema explicativo do comportamento social 

dos sujeitos do (e no) processo enquanto regulado pelo Código de Processo Civil e pelas leis 

processuais extravagantes. 
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4 DIFICULDADES METODOLÓGICAS 

 

 

4.1 O problema da divulgação editorial das decisões liminares 

 

Segundo Friedrich Müller, as normas podem ser divididas em duas partes: i) programa 

(= teor literal + recursos interpretativos auxiliares); ii) âmbito (= estrutura básica do segmento 

da realidade social que o programa da norma “escolheu” para si, ou em parte “criou” para si, 

como seu âmbito de regulamentação)50. 

O programa da norma pode ser identificado por meio das legítimas determinantes 

gerais de aplicação das leis (interpretações gramatical, genética, histórica, sistemática, etc.) e 

de figuras interpretativas específicas das grandes áreas do Direito (Direito Penal, Direito 

Civil, Direito Processual etc.). Já o âmbito da norma é, enquanto parte integrante material da 

prescrição jurídica, identificado empiricamente51. 

Contudo, não se pode esquecer que programa e âmbito têm o mesmo “grau 

hierárquico”: a norma é uma inferência classificadora e ordenadora a partir da estrutura 

substancial do próprio âmbito social regulado, razão por que os elementos “normativos” e 

“empíricos” são multiplamente interdependentes e igualmente importantes no processo 

efetivo de aplicação prática do direito52. 

Nesse sentido, o âmbito revela-se como componente da própria hipótese de incidência 

normativa (Tatbestand), ou seja, como fator co-constitutivo da própria normatividade, e não 

como mera soma de fatos. Transcende, enfim, “a mera faticidade de um recorte da realidade 

extrajurídica”, não podendo ser interpretável como “força normativa do fático” 53. 

 Ora, se o âmbito é um campo sociologicamente delimitado dentro do qual a norma faz 

sentido e tem funcionalidade prática, pode-se asseverar que o âmbito de aplicação das normas 

processuais civis é o Poder Judiciário (exceto quando se está a tratar, p. ex., das normas sobre 

arbitragem, que é um poder não-judiciário, mas ainda assim jurisdicional). Logo, um estudo 

pragmático-compreensivo sobre os pressupostos para a concessão das tutelas liminares deve 

ter como base empírica a jurisprudência. A partir dela é que são verificadas as regularidades e 

recorrências a respeito dos pressupostos de que se valem os juízes para concederem medidas 

liminares na prática. 
                                                 
50 MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho do direito constitucional, p. 57. 
51 Idem. Direito, linguagem, violência, p. 43. 
52 Idem. Métodos de trabalho do direito constitucional, p. 58. 
53 Idem. Métodos de trabalho do direito constitucional, p. 58. 
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Os excertos de jurisprudência formam, portanto, um material discursivo empírico. 

Compõem eles a amostragem sobre a qual se procede por sensibilidade a padrões, 

observação minuciosa, descrição qualitativa e indução amplificadora. Constituem a rampa de 

onde parte a “apreensão indutiva” do arquétipo estrutural subjacente à concessão das tutelas 

liminares (arquétipo esse sempre estrito, ascético e parcimonioso, porquanto se circunscreve a 

uma reconstrução micro-universal das realizações singulares presentes na empiricidade das 

decisões dos Tribunais). Enfim, representam o conjunto real das experiências judiciais sobre 

liminares [“conhecimento imediato”], que serve como base para a construção objetiva de uma 

pragmática processual sobre o tema [“conhecimento mediato”] 54. 

No entanto, a tradição editorial brasileira não costuma destacar em seus repertórios de 

jurisprudência um espaço especialmente destinado à publicação das liminares proferidas pelos 

Tribunais (a não ser nos casos em que tenham repercussão social acentuada). Logo, à margem 

de qualquer divulgação fica um sem-número de decisões interlocutórias singulares proferidas 

pelos Desembargadores Estaduais e Federais e pelos Ministros dos Tribunais Superiores. 

Não é dado à comunidade forense apreciar, portanto, o uso que tem sido feito pelo 

Poder Judiciário das normas sobre a concessão de tutelas de urgência. Daí por que repousa em 

limbo silencioso um importantíssimo material discursivo empírico sobre a antecipação da 

tutela recursal, sobre a atribuição de efeito suspensivo aos recursos e sobre a concessão de 

medidas preventivas em ações cautelares de competência originária dos Tribunais. 

Em verdade, as principais coleções de julgados sempre deram preferência a divulgação 

de acórdãos relativos a tutelas definitivas. Afinal de contas, essas decisões partem geralmente 

de juízos de certeza calcados em cognição exauriente e, portanto, conseguem maior 

aprofundamento na análise fática e na articulação de argumentos jurídicos. Em contrapartida, 

no âmbito das liminares, o relator está cingido a uma summaria cognitio que não lhe permite 

utilizar-se de razões de decidir retoricamente vistosas e, por conseguinte, editorialmente 

atraentes. 

Como se isso não bastasse, fica às escuras uma considerável quantidade de relevantes 

decisões liminares proferidas por juízes de primeira instância. Tendo em vista o elevado grau 

de recorribilidade do sistema processual positivo vigente, essas liminares acabam resumindo-

se a resoluções precárias e efêmeras, que tristemente aguardam os acórdãos que as haverão de 

substituir (confirmando-as, alterando-as ou as revogando). Por essa razão, raramente inspiram 

                                                 
54 Para uma proposta de modelo pragmático de análise jurisprudencial, e.g.: GUASTINI, Riccardo. Das fontes às 
normas, p. 245-250. Daí já se nota que o presente estudo pretende enveredar-se por uma análise jurisprudencial 
bastante diferente daquela que comumente se faz no Brasil, quase sempre limitada a comentar os acórdãos, sem 
nada deles retirar a não ser o que neles já está escrito. 
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a atenção dos livros, já que elas mal conseguem manter algum “sopro de vida”. Eis o motivo 

por que os meios de publicação editorial têm maior “consideração” pela expressão textual do 

poder revisional das instâncias recursais. Além disso, grande parte dos Tribunais ainda não se 

compenetrou da importância de divulgar nos seus sites algumas meritórias decisões proferidas 

pelos “juízes inferiores”. Com isto, as liminares dos juízos monocráticos aportam numa dupla 

“marginalidade editorial”: estão à sombra por serem passageiras; estão à sombra por provirem 

da primeira instância. 

 

 

4.2 A influência do cartesianismo 

 

É inegável que essa “marginalidade editorial” das liminares tem raiz no Racionalismo 

Iluminista do século XVIII, o qual até hoje formata a estrutura mental dos operadores do 

direito. 

De fato, o pensamento burguês separou o homem num subjetivismo individualista, 

fazendo-o acreditar que o acesso à verdade (a qual foi substituído por René Descartes pelo 

conhecimento dos objetos) não depende de qualquer “condição diferenciada de 

espiritualidade”: basta que o sujeito, ao deparar-se com o objeto, raciocine com sanidade, de 

maneira correta, mantendo-se constantemente na linha de evidência, sem nunca afrouxá-la e 

sem confiar na tradição livresca e na autoridade dos dogmas. Daí por que a certeza inspirada 

pelo método passou a confundir-se com a própria verdade a que ele conduz. Portanto, para o 

cartesianismo, há identidade entre o certo e o verdadeiro. Não por outra razão esse tipo de 

pensamento rejeita tudo aquilo que se ampara em probabilidade55. 

Assim sendo, na medida em que as tutelas liminares se concedem sob cognição 

sumária e mediante simples juízo de verossimilhança (ao contrário das decisões definitivas, 

que são proferidas sob cognição exauriente e mediante juízo de certeza), tendem a perder o 

seu valor heurístico aos olhos da comunidade científica. Não haveria um interesse no estudo 

dogmático da “ratio decidendi liminar”, portanto, se ela nada mais seria do que um “arremedo 

de verdade”. 

                                                 
55 O fragmento a seguir bem ilustra: “Da Filosofia nada direi, senão que, vendo-a cultivada pelos mais excelsos 
espíritos que viveram desde muitos séculos e que, no entanto, nela não se encontra ainda uma só coisa sobre a 
qual não se dispute, e por conseguinte, que seja duvidosa, eu não alimentava qualquer presunção de acertar mais 
do que os outros; e que, considerando quantas opiniões diversas, sustentadas por homens doutos, pode haver 
sobre uma e mesma matéria, sem que jamais possa existir mais que uma que seja verdadeira, reputava quase 
como falso tudo quanto era somente verossímil” (DESCARTES, René. Discurso do método, p. 69-70 – grifos 
nossos). 
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Esse problema foi bem detectado por Ovídio Araújo Baptista da Silva: 

 

Com efeito, se a lei contém de fato “uma” vontade, restará ao julgador a 
exclusiva tarefa de descobri-la, como quem resolve um problema algébrico. 
Foi apoiado neste pressuposto que se procurou impedir, na França, no início 
da vigência dos Códigos Napoleônicos, que os magistrados o interpretassem. 
O núcleo da resistência oferecida pelo sistema à idéia de que o Direito seja 
uma ciência da compreensão, apóia-se no mesmo paradigma racionalista, em 
sua luta contra os juízos de verossimilhança que, como dissera Descartes, 
haverão de ter-se liminarmente como falsos. Se a norma pudesse comportar 
duas ou mais interpretações válidas e legítimas, como obter a segurança 
procurada pelo nascente Estado industrial? E como justificar nossa 
interminável cadeia recursal?56 

 

E mais a seguir: 

 

Esse pressuposto ideológico impede que se conceba o direito, 
particularmente o processo, como uma instância hermenêutica, posto que as 
doutrinas jusnaturalistas dos séculos XVII e XVIII, com seus sistemas 
jurídicos construídos more geometrico, determinaram o absoluto desinteresse 
pela hermenêutica, de que resultou a proscrição dos juízos de 
verossimilhança, expressão do pensamento analógico, da tradição clássica, 
na suposição de que a lei contivesse apenas “uma solução correta”, em busca 
de cuja miragem o ordenamento processual assegura, protege e 
constitucionalmente estimula o uso dos recursos e, sobretudo, o acesso aos 
tribunais supremos.57 

 

Entretanto, hodiernamente, a proscrição dos juízos de verossimilhança não se justifica. 

A lentidão no trâmite processual civil tem empurrado o foco de atenções para os liminares, 

pois é por intermédio dessas medidas que o Poder Judiciário tem regulado, provisoriamente, 

as lides até ocorrer – sabe-se lá quando – a entrega definitiva da tutela jurisdicional pretendida 

pelo autor da ação. 

Frise-se, ademais, que o modo hodierno de produção capitalista intensifica o tráfico 

econômico, massifica a quantidade de relações contratuais e, por conseguinte, acaba 

deflagrando uma explosão de litigiosidade. Contudo, esse modo de produção é dependente de 

um Poder Judiciário rápido, pois a circulação de riqueza não pode ser obstruída pela incerteza 

causada pela falta de decisões. Uma vez que as lides só podem ser definitivamente compostas 

após o esgotamento da instrução e a exaustão de todas as instâncias recursais, essa celeridade 

acaba sendo alcançada por meio das liminares. 

                                                 
56 Processo e ideologia, p. 97. 
57 Processo e ideologia, p. 254. 
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Ora, o aumento da relevância sócio-econômica dessas tutelas seria suficiente para 

conquistar-se a consideração das revistas de jurisprudência. Todavia, persiste ainda a 

indiferença. Por causa dela, fica dificultada a confirmação científica de que, na prática 

forense, fumus boni iuris e periculum in mora não têm sido tratados como pressupostos 

autônomos entre si. 

Portanto, a base empírica do presente estudo terá de lastrear-se não só nos excertos de 

jurisprudência, mas também na experiência comum e na notoriedade de suas afirmações. 

Quando muito é possível a consulta aos sites dos Tribunais, dos quais são extraídos para a 

análise acórdãos prolatados em agravos de instrumento interpostos contra as decisões 

concessivas ou denegatórias de liminar proferidas pelos juízes de primeira instância. Logo, é 

por meio desses acórdãos que será obtido, de maneira oblíqua e indireta, o material 

discursivo empírico sobre os pressupostos para a concessão de tutelas liminares. 
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5 A LIMINAR COMO TUTELA DE EVIDÊNCIA EXTREMADA 

PURA 

 

 

5.1 A tutela de evidência extremada sem urgência 

 

Observando-se os acontecimentos do dia-a-dia forense, não é raro ver liminares sendo 

concedidas sem que ao menos seja tomada em consideração a existência de um periculum in 

mora. Isso não acontece, entretanto, por desleixo dos juízes. 

Nesses casos, conquanto premido por uma cognição superficial, o magistrado 

defronta-se com uma pretensão de direito material de existência quase-certa. Ou seja, apesar 

de o julgador estar adstrito a um espectro de visão bastante limitado, ainda assim sua análise 

não pode ser taxada, simplesmente, de perfunctória, visto que a procedência da demanda 

salta-lhe aos olhos simpliciter et de plano. A estreiteza da cognição sumária não é suficiente 

para ceifar o direito de sua ululante evidência, pois58 59. 

No entanto, visto que o direito processual civil positivo vigente no Brasil não admite 

julgamentos de procedência prima facie, o juiz se vê cingido à concessão de uma liminar, que 

                                                 
58 No presente trabalho, atrela-se a expressão fumus boni iuris à idéia de “evidência” e a expressão periculum in 
mora à idéia de “urgência”. Nesse sentido, “tutela de evidência pura” é tutela cuja concessão somente tem como 
pressuposto o fumus boni iuris, enquanto “tutela de urgência pura” é tutela que se concede com a só presença do 
periculum in mora. Daí por que a palavra “evidência” assume aqui um significado diferente do que lhe dá Luiz 
Fux. Para ele, o direito considerado líquido e certo na sua essência e sob o prisma probatório pode ser protegido 
liminarmente por uma “tutela de evidência” (Tutela de segurança e tutela da evidência, p. 371); para nós, esse 
tipo de direito pode receber proteção sumária por meio de uma “tutela de evidência extremada”. Portanto, para 
Fux, a evidência é grau elevado de fumus boni iuris; para nós, a evidência é o próprio fumus boni iuris, passível 
de gradação. Não se há de negar que Luiz Fux emprega o termo evidência em sua definição lexical, uma vez que 
nos dicionários a referida palavra significa “qualidade do que é evidente”, “certeza manifesta”, “atributo do que 
não dá margem à dúvida”. Todavia, para os fins do presente trabalho, uma redefinição da palavra se mostra mais 
funcional. Sobre os papéis da definição lexical, da definição estipulativa e da redefinição na linguagem jurídica: 
FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito, p. 36-37. 
59 Luiz Fux sustenta que, na tutela liminar de evidência, há cognição rápida e exauriente, razão por que não atrela 
as noções de cognição sumária e de juízo de probabilidade ou verossimilhança (Tutela de segurança e tutela da 
evidência, p. 9: “[...] a evidência exclui a cognição sumária, porque é próprio objeto litigioso que se oferece 
completo ao juízo. A margem de erro é aquela que se verifica em todo provimento mesmo de cognição dita 
exauriente e como consectário da humanidade do julgador”). Mais à frente: “[...] a crítica que se empreende é no 
sentido de que a tutela satisfativa não pode ser chancelada por mera cognição sumária. Efetivamente não é isso 
que ocorre in casu, tanto mais que a própria evidência do direito propicia ‘cognição exauriente imediata’, a 
mesma que se empreenderia ao final de um processo onde fosse necessárias etapas de dissipação da incerteza 
quanto ao direito alegado” (Op. cit., p. 320). No mesmo sentido, p. ex.: BARCELLOS FILHO, Mauro. A tutela 
antecipada e o efeito suspensivo da apelação, p. 234-235. Não se pode concordar, entretanto, com o ilustre 
processualista fluminense. Por mais elevada que seja a probabilidade da pretensão de direito material afirmada 
pelo autor (a ponto de atingir a quase-certeza), o magistrado ainda não dispõe de certeza absoluta a respeito da 
existência do direito quando concede a tutela liminar de evidência inaudita altera parte, ou logo após a ouvida 
do réu. Essa certeza só advirá após uma análise profunda de todas as alegações e de todas as provas produzidas 
tanto pelo autor como pelo réu. 
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certamente será confirmada pela sua futura sentença. Nesse caso, posto que haja a incidência 

do princípio constitucional do contraditório, a contestação acaba fatalmente perdendo parte 

significativa da relevância que lhe é característica e circunscrevendo-se a uma simples 

formalidade processual ineficiente (se bem que ainda lhe reste a argüição de matérias como 

carência de ação, falta de pressuposto processual e prescrição). 

De qualquer maneira, a despeito dessa quase-certeza do direito afirmado pelo autor: a) 

o grau de periculosidade é fraco [esqualidez fática]; b) a parte requer a liminar sem afirmar a 

presença de periculum in mora [esqualidez postulatória]; ou c) a parte afirma-o, mas o 

julgador aponta na decisão somente a alta probabilidade da existência do direito, deixando de 

enfrentar, assim, o periculum in mora [esqualidez decisória]60. 

Daí a razão pela qual todo o foco de atenção é atraído para o fumus boni iuris, o qual, 

apresentando-se de uma forma incisiva, deixa de ser “um” dos pressupostos para que se torne 

“o” pressuposto. Efetivamente, o periculum in mora passa a ser visto não mais como um dos 

motivos para a outorga das tutelas de “urgência”. É como se o “excesso” de fumus boni iuris 

deformasse o campo de gravidade das tutelas de urgência e afastasse do periculum in mora o 

centro de equilíbrio do sistema. Nesse sentido, a despeito da letra fria dos textos de lei sobre a 

concessão de liminares, tem-se a séria impressão de que os magistrados agem, aqui, conforme 

uma pauta ético-jurídica não plasmada explicitamente nos dispositivos do Código de Processo 

Civil de 1973: a evidência palmar do direito lesado importa na injustiça da espera. 

Enfim, os juízes parecem atuar absolutamente convencidos de que “o decurso do 

tempo diante do direito evidente sem resposta por si só representa uma ‘lesão’”61. Nesses 

                                                 
60 Em verdade, não se detectou um único acórdão em que haja a concessão de tutela de evidência extremada pura 
cautelar. Todos os casos encontrados são de tutela de evidência extremada pura satisfativa. E nem haveria de ser 
diferente. Toda tutela cautelar pressupõe urgência mínima. Se a tutela de evidência extremada for concedida sem 
a presença de periculum in mora, perderá a natureza cautelar e ganhará um caráter satisfativo. Estar-se-á diante 
não mais de uma medida assegurativa propriamente dita, mas de antecipação de ato executivo ou mandamental 
integrante do procedimento de implantação prática da futura sentença de procedência. Daí a razão pela qual a 
expressão “tutela cautelar de evidência extremada pura” configura uma contradictio in terminis. “Arresto” que 
se funda exclusivamente em quase-certeza, p. ex., deixa de ser arresto para tornar-se uma penhora antecipada. 
Ou seja, a mandamentalidade, que assegura, própria das providências cautelares, cede passo à executividade, que 
realiza, própria das medidas satisfativas (sobre a força mandamental do arresto, e.g.: PONTES DE MIRANDA, 
Francisco Cavalcanti. Tratado das ações. t. 6, p. 423; SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Do processo cautelar, 
p. 93-97; idem. Curso de processo civil. v. 2, p. 348-349). De todo modo, não se pode negar que, nos casos de 
liminar constritiva (p. ex., seqüestro, arresto) lastreada em evidência manifesta e urgência tênue, o provimento 
tende a perder o seu tônus acautelatório para ganhar uma feição meramente preventiva (para uma diferenciação 
entre a cautelaridade e a preventividade, p. ex.: BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e processo, p. 
138-140; COUTO E SILVA, Clóvis do. Tutela preventiva, p. 293-300; MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela 
cautelar e tutela inibitória, p. 513 e ss.; SILVA, Ovídio A. Baptista da. A ação cautelar inominada no direito 
brasileiro, p. 12-31; idem. Réquiem para a tutela preventiva, p. 629 e ss.). 
61 FUX, Luiz. Tutela de segurança e tutela da evidência, p. 309. “Lesão” deve ser tomada, aqui, como sinônimo 
de injustiça. Aliás, isso fica claro em várias passagens do livro de Fux, nas quais o autor fala em “demora injusta 
e ilegítima” (p. 306), “espera injusta” (p. 306), “injustiça lesiva” (p. 308), etc. Os magistrados praticam a “tutela 
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casos, pois, a tutela liminar equivale a uma “tutela de evidência extremada sem urgência” ou a 

uma “tutela de evidência extremada pura”. Ela corresponde à tutela de um direito subjetivo 

que, de tão claro, impele a uma rápida proteção jurisdicional62. 

 

 

5.2 Análise de casos – A: matéria tributária 

 

Isso é comum, por exemplo, nas demandas em que a petição inicial conta com provas 

robustas ou pré-constituídas dos fatos genetlíacos da pretensão de direito material, e em que o 

direito já foi reconhecido em súmula vinculante, recurso extraordinário dotado de repercussão 

geral, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, argüição 

                                                                                                                                                         
de evidência extremada pura” por um imperativo de justiça, não porque são pressionados por uma situação de 
urgência. No entanto, alguns processualistas sustentam que, na tutela de evidência, embora não haja periculum 
in mora, existe uma urgência em sentido lato. Essa é a posição defendida por Eduardo de Mesquita Melo ao 
longo da sua tese de doutoramento O princípio da proporcionalidade e as tutelas de urgência. Segundo o autor, 
“há urgência sem periculum, pois a priorização da tutela e a conseqüente antecipação dos efeitos da decisão final 
traduzem, à evidência, tutela urgente. Tanto é assim que não teria o legislador admitido antecipação de tutela 
além da hipótese do inciso I do art. 273 do CPC se não concebesse prioridade na concessão da medida e imediata 
fruição de efeitos próprios da decisão final, ou seja, em momento anterior ao que seria naturalmente destinado à 
produção desses efeitos” (p. 395). Mirna Cianci chega a asseverar que a tutela de evidência é uma “tutela de 
urgência em sentido lato”, pois nela há “premência no gozo do direito, não pelo perigo ou pela irreversibilidade, 
mas por equiparação legal” (As principais reformas do processo civil sob o enfoque do acesso à justiça, p. 118). 
Essa também parece ser a posição da Prof. Teresa Arruda Alvim, para quem a liminar “tem função preservativa e 
sempre supõe certa dose de periculum in mora, para poder ser concedida, mesmo em sede não cautelar, como, 
por exemplo, nas ações possessórias” (Medida cautelar, mandado de segurança e ato judicial, p. 24). Essa cisão 
entre a urgência e o periculum in mora nada mais é, porém, do que uma tentativa de acomodar as “tutelas de 
evidência extremada pura” ao superado esquema teórico que ainda conecta a concessão de medidas satisfativas à 
soma “evidência + urgência”. Ao fundo de tudo isso, parece haver a influência do pensamento de Italo Andolina, 
para quem a demora na obtenção do bem da vida configuraria, por si só, um “danno marginale in senso stretto” 
ou um “dano marginale da induzione processuale” (Cognizione ed esecuzione forzata nel sistema della tutela 
giurisdizionale, p. 20). 
62 A jurisprudência ainda não tem referendado, todavia, os julgamentos de procedência de demanda “desde logo 
e de uma vez por todas”, em que se ceife a oportunidade de intervenção contestatória. Defendendo, todavia, essa 
medida: BELLOCHI, Roberto Antônio Vallim. A tutela de evidência – irreversibilidade, p. 135. Não obstante, 
hoje já é possível prestar ao réu uma tutela de evidência pura, mediante o julgamento de improcedência “desde 
logo e de uma vez por todas”. A Lei 11.277, de 07.02.2006, acrescentou ao CPC o art. 285-A, segundo o qual: a) 
“quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida sentença de total 
improcedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida a sentença, reproduzindo-
se o teor da anteriormente prolatada” (caput); b) “se o autor apelar, é facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) 
dias, não manter a decisão e determinar o prosseguimento da ação” (§ 1º); c) “caso mantida a sentença, será 
ordenada a citação do réu para responder ao recurso” (§ 2º). Luiz Fux propugna, porém, a possibilidade tout 
court de julgamento de improcedência prima facie com base em evidência negativa: “A cognição judicial da 
evidência permite não só o deferimento initio litis do provimento requerido como também o seu indeferimento 
[...], tanto que o juízo pode indeferir de plano a inicial pela inexistência ‘evidente’ de direito alegado, sem que 
haja qualquer violação do contraditório, instituído em prol do demandado, para que a sentença favorável não seja 
fruto da manifestação unilateral do autor. Ora, se o juiz de per si verifica de plano da inexistência do direito, pelo 
ângulo da evidência, nenhuma utilidade representará a vinda do réu aos autos, mercê de essa postura resguardar, 
no plano jusfilosófico a igualdade de tratamento às partes do processo” (Tutela de segurança e tutela da 
evidência, p. 317). 
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de descumprimento de preceito fundamental ou resolução do Senado Federal que “suspende a 

execução” da lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF63. 

Na maioria dos casos, isso se verifica nas demandas tributárias. Nelas, muitas vezes, 

os juízes mal averiguam a existência do periculum in mora. A estrutura tópico-argumentativa 

das decisões suspensivas da exigibilidade do crédito costuma, fundamentalmente, assentar-se 

sobre a probabilidade do direito alegado pelo autor e ser permeada pela citação de súmulas 

e/ou acórdãos dos Tribunais Superiores. 

Para que se conceda a liminar nas demandas repetitivas, é antes imprescindível o 

entendimento majoritário ou unânime das Altas Cortes, não a situação periclitante que aflige o 

autor. Além disso, o julgamento dessas demandas específicas acaba obedecendo a uma “linha 

fordista de produção” – capitaneada pelos magistrados e executada por seus assessores – cujo 

automatismo é incompatível com a necessidade de verificar-se caso a caso a presença do risco 

de dano. 

Assim, do ponto de vista estético-jurídico, as decisões liminares tornam-se objeto de 

“reprodutibilidade técnica”, o que lhes dissolve a “individualidade intangível”, lhes destrói a 

“autonomia espaço-temporal” e lhes corrói a “aura de prudência particularizada”. 

Logo após o advento da Emenda Constitucional 20/98, os servidores públicos inativos 

ajuizaram um incontável número de ações com o objetivo de suspender e reaver os descontos 

de contribuição previdenciária que vinham sofrendo, pois, à época: a) era vedada a incidência 

de contribuição sobre a aposentadoria e a pensão concedidas pelo regime geral de previdência 

social (CF, art. 195, II); b) aplicava-se o regime geral de previdência social, no que coubesse, 

ao regime de previdência dos servidores titulares de cargo efetivo (CF, art. 40, § 12). 

Uma vez que antes do advento da EC 41/03 o Supremo entendia ser inconstitucional a 

contribuição dos servidores inativos e pensionistas (cf., e.g., ADIn-MC 2.010-DF, rel. Min. 

Celso de Mello, j. 30.09.99, Informativo 164 – 06.10.1999, p. 2), inúmeras foram as liminares 

concedidas para a suspensão desses descontos previdenciários. Entretanto, em grande parte 

delas, constatou-se uma estrutura tópico-argumentativa bastante assimétrica. Não obstante 

pródigas em extensas considerações jurídico-constitucionais a respeito do fumus boni iuris, 

essas decisões liminares mostraram-se surpreendentemente lacônicas ou negligentes a respeito 
                                                 
63 Nesse mesmo sentido, p. ex.: PRUDENTE, Antônio de Souza. A tutela coletiva e de evidência no Juizado 
Especial Federal Cível e acesso pleno à justiça, p. 95-96: “[...] convém reconhecer-se, de plano, que se o 
conteúdo do provimento antecipatório coincidir com a jurisprudência uniforme do Supremo Tribunal Federal em 
matéria constitucional ou Superior Tribunal de Justiça em questão de natureza infraconstitucional, resta superado 
o argumento da irreparabilidade do dano ao erário público, posto que, na decisão final, a tutela antecipada será, 
certamente, mantida. Por essa linha de raciocínio, o princípio da razoabilidade comanda o processo justo e 
efetivo, pois não é razoável nem justo obrigar o autor a esperar a realização de um direito que não se mostra mais 
controvertido nos Tribunais”. 
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do periculum in mora. A obviedade do direito afirmado pelos autores parecia relegar a 

investigação sobre o risco de dano a um plano de somenos importância. 

Em sessão de 29 de junho de 2004, a Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal 

de Justiça de São Paulo manteve a decisão liminar que determinara à Prefeitura Municipal de 

Campinas a cessação dos descontos promovidos nas aposentadorias dos agravados a título de 

contribuição previdenciária (AI 374.289.5/0-00, rel. Des. Magalhães Coelho, v.u., negaram 

provimento64). O acórdão soube frisar que “a tutela antecipada fundamenta-se na necessidade 

de se evitar que, em decorrência da demora na prestação jurisdicional, qualquer das partes 

venha a sofrer danos ou perdas irreparáveis ou de difícil reparação”. No entanto, nele não se 

lê uma única linha em que se aponte concretamente o periculum in mora sofrido pelos autores 

da demanda. Toda a fundamentação gravita em torno de precedentes do E. Supremo Tribunal 

Federal e do texto constitucional (art. 40, § 2º; art. 195, II). 

Estruturação similar encontra-se, e.g., em: TJSP, Nona Câmara de Direito Público, AI 

339.061-5/3-00, rel. Des. Antonio Rulli, j. 20.08.2003, v.u., deram provimento65; TJSC, Sexta 

Câmara Civil, AI 2000.020057-3, rel. Des. Newton Trisotto, j. 05.04.2001, v.u., negaram 

provimento66; TJSC, Sexta Câmara Civil, AI 2002.013319-7, rel. Des. Luiz César Medeiros, j. 

14.10.2002, v.u., negaram provimento67; TJRJ, Décima Câmara Cível, Ag 15.290/00, rel. Des. 

Eduardo Sócrates Sarmento, j. 27.03.2001, v.u., negaram provimento68; TJRJ, Décima 

Câmara Cível, AI 2001.002.15787, rel. Des. Wany Couto, j. 12.03.2002, v.u., negaram 

provimento69; TJRJ, Décima Quinta Câmara Cível, AI 17092/00, rel. Des. José Pimentel 

Marques, j. 26.09.2001, v.u., negaram provimento70; TJRJ, Sétima Câmara Cível, AI 

2001.002.10706, rel. Des. Carlos C. Lavigne de Lemos, j. 17.01.2002, v.u., negaram 

provimento71; TJRJ, Primeira Câmara Cível, AI 15643/00, rel. Des. Paulo Sérgio Fabião, j. 

                                                 
64 Disponível em: <http://esaj.tj.sp.gov.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=2086687>. Acesso em: 24 jun. 2009. 
65 Disponível em: <http://esaj.tj.sp.gov.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=2011928>. Acesso em: 24 jun. 2009. 
66 Disponível em: <http://ap.tjsc.jus.br/jurisprudencia/acnaintegra!html.action?qTodas=&qFrase=&qUma=&q 
Nao=&qDataIni=&qDataFim=&qProcesso=2000.0200573&qEmenta=&qClasse=&qRelator=&qForo=&qOrgao
Julgador=&qCor=FF0000&qTipoOrdem=relevancia&pageCount=10&qID=AAAG%2B9AAMAAAXebAAD>. 
Acesso em: 24 jun. 2009. 
67 Disponível em: <http://ap.tjsc.jus.br/jurisprudencia/acnaintegra!html.action?qTodas=&qFrase=&qUma=&q 
Nao=&qDataIni=&qDataFim=&qProcesso=2002.0133197&qEmenta=&qClasse=&qRelator=&qForo=&qOrgao
Julgador=&qCor=FF0000&qTipoOrdem=relevancia&pageCount=10&qID=AAAG%2B9AAKAAAXoTAAD>. 
Acesso em: 24 jun. 2009. 
68 Disponível em: <http://srv85.tj.rj.gov.br/ConsultaDocGedWeb/faces/ResourceLoader.jsp?idDocumento=0003 
A8A3E900A3554BA87548A8A4F8C5B227358CC3115142>. Acesso em: 24 jun. 2009. 
69 Disponível em: <http://srv85.tj.rj.gov.br/ConsultaDocGedWeb/faces/ResourceLoader.jsp?idDocumento=0003 
52098006C78A13C6E0BCFA8E1F76A3171878C314044F>. Acesso em: 24 jun. 2009. 
70 Disponível em: <http://srv85.tj.rj.gov.br/ConsultaDocGedWeb/faces/ResourceLoader.jsp?idDocumento=0003 
A84F1D9B7C2D92A7010183186636019E7EEDC311560A>. Acesso em: 24 jun. 2009. 
71 Disponível em: <http://srv85.tj.rj.gov.br/ConsultaDocGedWeb/faces/ResourceLoader.jsp?idDocumento=0003 
ED2E7435836C4D58636088E6EFE924BABA3DC3135209>. Acesso em: 24 jun. 2009. 
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24.04.2001, v.u., negaram provimento72. Quando muito se perde meia linha afirmando-se que 

o periculum in mora reside no caráter alimentar dos proventos e das pensões (cf., e.g., TJSC, 

Sexta Câmara Cível, AI 2001.008475-9, rel. Des. Francisco Oliveira Filho, j. 29.04.2002, v.u., 

negaram provimento73). 

Outro exemplo que merece ser destacado é o problema da incidência do ICMS sobre 

as importações de aeronaves mediante contrato de arrendamento mercantil. Sólida tem sido a 

jurisprudência, tanto de Tribunais de Justiça Estaduais quanto do Superior Tribunal de Justiça, 

no sentido de que não há circulação de mercadoria nas operações de leasing, já que não ocorre 

transferência da propriedade do bem arrendado – não estando aqui compreendida, 

obviamente, a venda do bem arrendado ao arrendatário (cf., p. ex., STJ, Primeira Turma, 

RESP 22.299-SP, rel. Min. César Asfor Rocha, j. 20.10.1993, DJU 22.11.1993, p. 24.899, 

RSTJ 57/257, v.u., deram provimento; STJ, Primeira Turma, RESP 24.756-SP, rel. Min. 

Milton Luiz Pereira, j. 15.08.1994, DJU 05.09.1994, p. 23.037, v.u., deram provimento; STJ, 

Primeira Turma, RESP 58.376-SP, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 22.03.1995, DJU 

08.05.1995, p. 12.315, v.u., deram provimento; STJ, Primeira Turma, RESP 299.674-SP, rel. 

Min. Garcia Vieira, j. 03.04.2001, DJU 11.06.2001, p. 139, v.u., deram provimento; STJ, 

Primeira Turma, RESP 439.884-SP, rel. Min. Luiz Fux, j. 07.11.2002, DJU 02.12.2002, p. 

251, RSTJ 172/212, v.u., deram provimento; STJ, Segunda Turma, AgRg no Ag 343.438-

MG, rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j. 04.02.2003, DJU 30.06.2003, p. 181, v.u., 

negaram provimento; STJ, Segunda Turma, RESP 542.379-SP, rel. Min. Franciulli Netto, j. 

16.09.2003, DJU 13.10.2003, p. 356, v.u., deram provimento; STJ, Segunda Turma, RESP 

AgRg no Ag 385.174-RJ, rel. Min. Casto Meira, j. 05.02.2004, DJU 15.03.2004, p. 223, v.u., 

negaram provimento; STJ, Segunda Turma, RESP 436.173-RJ, rel. Min. Eliana Calmon, j. 

20.05.2004, DJU 30.06.2004, p. 295, v.u., deram provimento parcial; STJ, Segunda Turma, 

RESP 146.389-SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 07.12.2004, DJU 13.06.2005, p. 217, 

v.u., não conheceram). Essa posição baseia-se em parte, aliás, na Súmula 138 do próprio STJ 

(in litteris: “o ISS incide na operação de arrendamento mercantil de coisas móveis”). 

Além disso, recentemente, o E. Supremo Tribunal Federal tem externado o mesmo 

entendimento (Pleno, RE 461.968-SP, rel. Min. Eros Grau, j. 06.02.2007, DJU 24.08.2007, p. 

56, v.u., negaram provimento; 2ª Turma, Re-AgR 553.663-RJ, rel. Min. Cezar Peluso, j. 

                                                 
72 Disponível em: <http://srv85.tj.rj.gov.br/ConsultaDocGedWeb/faces/ResourceLoader.jsp?idDocumento=0003 
BE2710034D676AE186E74A39EF141E497530C3115037>. Acesso em: 24 jun. 2009. 
73 Disponível em: <http://ap.tjsc.jus.br/jurisprudencia/acnaintegra!html.action?qTodas=&qFrase=&qUma=&q 
Nao=&qDataIni=&qDataFim=&qProcesso=2001.0084759&qEmenta=&qClasse=&qRelator=&qForo=&qOrgao
Julgador=&qCor=FF0000&qTipoOrdem=relevancia&pageCount=10&qID=AAAG%2B9AANAAAPFbAAB>. 
Acesso em: 24 jun. 2009. 
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18.12.2007, DJe-036, divulg. 28.02.2008, public. 29.02.2008, v.u., negaram provimento; 2ª 

Turma, RE-AgR 194.255-SP, rel. Min. Eros Grau, j. 24.06.2008, DJe-152, divulg. 

14.08.2008, public. 15.08.2008, v.u., negaram provimento; 2ª Turma, RE-AgR 460.814-SP, 

rel. Min. Eros Grau, j. 24.06.2008, DJe-152, divulg. 14.08.2008, public. 15.08.2008, v.u., 

negaram provimento). 

Pois bem. Fundadas nesse remansoso entendimento jurisprudencial, muitas têm sido as 

decisões proferidas para a suspensão liminar da exigibilidade do ICMS referente às operações 

de leasing, grande parte delas se cingindo a discorrer sobre a elevada probabilidade do direito 

alegado, sem qualquer menção a eventual existência de risco de damnum irreparabile à esfera 

jurídica dos contribuintes. 

Em sessão de 22 de março de 2001, a Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal 

de Justiça de São Paulo deu provimento a agravo de instrumento e suspendeu liminarmente a 

exigibilidade do ICMS cobrado na importação de aeronave objeto de leasing, tutela essa que 

havia sido indeferida pelo juízo de primeiro grau (AI 194.135.5-6-00, rel. Des. Soares Lima, 

v.u., deram provimento74). O v. acórdão fundamentou-se, exclusivamente, na natureza jurídica 

do arrendamento mercantil, no “pacífico entendimento dos Tribunais” (especialmente do STJ 

e do próprio TJSP) e nos textos do inciso III do art. 3º da Lei Complementar 87/96, do inciso 

II do art. 155 da CF e da Súmula 573 do STF. Toda a linha argumentativa repousou, portanto, 

sobre um direito considerado “claro”, embora sem alusão a qualquer urgência que justificasse 

a concessão da tutela liminar. 

Estrutura parecida encontra-se ainda, e.g., em: TJSP, Terceira Câmara de Direito 

Público, AI 369.295-5/5-00, rel. Des. Gama Pellegrini, j. 22.06.2004, v.u., negaram 

provimento75; TJSP, Quinta Câmara de Direito Público, AI 157.907-5/9, rel. Des. Alberto 

Zvirblis, j. 30.03.2000, v.u., negaram provimento76. 

Frise-se também a decisão da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça 

de São Paulo, que, em sessão do dia 30 de junho de 2005, concedeu antecipação de tutela, que 

havia sido indeferida pelo juízo de primeira instância, e determinou o desembaraço aduaneiro 

de aeronave importada sob o regime de leasing, independentemente do recolhimento de ICMS 

(AI 376.685-5/1-00, rel. Des. Ferreira Rodrigues, v.u., deram provimento77). Há aqui, todavia, 

uma diferença retórica. O peso argumentativo da decisão pende para a análise do fumus boni 

iuris, uma vez que ela mesma declara estar arrimada nos inúmeros precedentes indicados pela 

                                                 
74 Disponível em: <http://esaj.tj.sp.gov.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=1686060>. Acesso em: 24 jun. 2009. 
75 Disponível em: <http://esaj.tj.sp.gov.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=2076001>. Acesso em: 24 jun. 2009. 
76 Disponível em: <http://esaj.tj.sp.gov.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=1621363>. Acesso em: 24 jun. 2009. 
77 Disponível em: <http://esaj.tj.sp.gov.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=2091518>. Acesso em: 24 jun. 2009. 
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agravante. Não obstante, afirma-se a existência de um perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação “caso se mantenha a aeronave retida no armazém da Infraero”. Ora, essa afirmação 

não corrige a assimetria discursiva do texto do julgado, já que, dentro do seu laconismo, não 

menciona os danos que a retenção poderia imprimir à aeronave ou os prejuízos que poderiam 

ser causados ao arrendatário. 

Por fim, convém que se mencione a questão da inconstitucionalidade do § 1º do artigo 

3º da Lei 9.718/98. O referido dispositivo havia revogado o artigo 2º da LC 70/91 e ampliado 

a base de cálculo da COFINS para nela incluir receitas que não faziam parte do conceito de 

faturamento, previsto no inciso I do artigo 195 da Constituição Federal (com redação anterior 

ao advento da Emenda Constitucional 20/98). 

Entretanto, compreendendo que a superveniência da EC 20 não convalidara o vício, o 

Supremo Tribunal Federal entendeu ser “inconstitucional o § 1º do artigo 3º da Lei nº 

9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a totalidade das receitas 

auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade por elas desenvolvida e da 

classificação contábil adotada” (Pleno, RE 390.840-MG, rel. Ministro Marco Aurélio, j. 

09.11.2005, DJU 15.08.2006, p. 25). A partir de então, em face da evidência palmar do direito 

dos contribuintes, inúmeras tutelas liminares passaram a ser concedidas sem qualquer 

consideração a respeito do periculum in mora. 

Em sessão de 11 de dezembro de 2007, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal 

da 5ª Região concedeu liminar – a qual havia sido denegada pelo Juízo da 6ª Vara Federal da 

Seção Judiciária da Ceará – para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente ao 

alargamento da base de cálculo da COFINS de que trata o § 1º do artigo 3º da Lei 9.718/98 

(AI 2007.05.00.067183-3, rel. Juiz Convocado Ivan Lira de Carvalho, v.u., deram 

provimento)78. Aqui, não houve qualquer menção ao periculum in mora, limitando-se o 

Tribunal a discorrer sobre o precedente do Supremo Tribunal Federal. 

Aliás, a mesma estrutura argumentativa se divisa nas seguintes decisões: TRF da 5ª 

Região, Primeira Turma, AI 2006.05.00.000879-9, rel. Des. Fed. José Maria Lucena, j. 

10.08.2006, v.u., negaram provimento79; TRF da 5ª Região, Terceira Turma, AI 

2006.05.00074658-0, rel. Des. Fed. Geraldo Apoliano, j. 31.05.2007, v.u., negaram 

                                                 
78 Disponível em: <http://www.trf5.jus.br/archive/2008/01/200705000671833_20080109.pdf>. Acesso em: 24 
jun. 2009. 
79 Disponível em: <http://www.trf5.jus.br/archive/2006/09/200605000008799_20060929.pdf>. Acesso em: 24 
jun. 2009. 
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provimento80; TRF da 5ª Região, Terceira Turma, AI 2006.05.00.020098-4, rel. Juiz 

Convocado Frederico Azevedo, j. 18.10.2007, v.u., negaram provimento81; TRF da 5ª Região, 

Primeira Turma, AI 2007.05.00.035870-5, rel. Des. Fed. Francisco Cavalcanti, j. 22.11.2007, 

v.u., negaram provimento82. 

Outrossim, é interessante fazer referência ao acórdão da Segunda Turma do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região, a qual, em sessão do dia 6 de dezembro de 2005, houve por 

bem conceder liminar baseando-se no entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito 

da inconstitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei 9.718/98, asseverando o seguinte: “[...] não é 

razoável que a agravante tenha suportar a delonga da ação de repetição de indébito e a morosa 

via do precatório, quando é mais do que previsível a decisão final do processo” (AI 

2005.04.01.044720-7, rel. Des. Fed. Antônio Albino Ramos de Oliveira, v.u., deram 

provimento)83. 

 

 

5.3 Análise de casos – B: matéria previdenciária 

 

 O mesmo se vê quando se está diante de causas relativas a benefícios previdenciários. 

 O inciso II do artigo 53 do ADCT assegurou ao ex-combatente que tenha efetivamente 

participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei 5.315, 

de 12 de setembro de 1967, o direito a uma pensão especial correspondente à deixada por 

segundo-tenente das Forças Armadas, não sendo acumulável “com quaisquer rendimentos 

recebidos dos cofres públicos, exceto os benefícios previdenciários [...]” (grifos nossos). Essa 

possibilidade de acumulação de pensão especial de ex-combatente com benefício 

previdenciário foi reiterada pelo caput do artigo 4º da Lei 8.059, de 4 de julho de 1990 (“A 

pensão é inacumulável com quaisquer rendimentos percebidos dos cofres públicos, exceto os 

benefícios previdenciários”). 

Não por outra razão a jurisprudência dos Tribunais Superiores tornou-se uníssona no 

sentido de que a acumulação já referida é plenamente possível (cf., p. ex., STF, Segunda 

Turma, RE-AgR 483.101-RJ, rel. Min. Eros Grau, j. 06.02.2007, DJ 02.03.2007, p. 44; STF, 
                                                 
80 Disponível em: <http://www.trf5.jus.br/archive/2007/08/200605000746580_20070808.pdf>. Acesso em: 24 
jun. 2009. 
81 Disponível em: <http://www.trf5.jus.br/archive/2007/12/200605000200984_20071212.pdf>. Acesso em: 24 
jun. 2009. 
82 Disponível em: <http://www.trf5.jus.br/archive/2008/01/200705000358705_20080115.pdf>. Acesso em: 24 
jun. 2009. 
83 Disponível em: <http://www.trf4.jus.br/trf4/jurisjud/inteiro_teor.php?orgao=1&numeroProcesso=2005040104 
47207&dataPublicacao=11/01/2006>. Acesso em: 24 jun. 2009 – grifos nossos. 
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Primeira Turma, RE 293.214-RN, rel. Min. Moreira Alves, j. 06.11.2001, DJ 14.12.2001, p. 

88; STF, Segunda Turma, RE 236.902-DF, rel. Min. Néri da Silveira, j. 24.08.1999, DJ 

01.10.1999, p. 53; STJ, Sexta Turma, AGRESP 995.950-RN, rel. Min. Maria Thereza de 

Assis Moura, j. 20.05.2008, DJE 09.06.2008; STJ, Quinta Turma, RESP 494.816-PE, rel. 

Min. Jorge Scartezzini, j. 22.04.2003, DJ 16.06.2003, p. 390; STJ, Terceira Seção, MS 8.602-

DF, rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 11.12.2002, DJ 05.05.2003, p. 216; STJ, Terceira 

Seção, MS 3.265-DF, rel. Min. Félix Fischer, j. 11.02.1998, DJ 16.03.1998, p. 10; STJ, Sexta 

Turma, AGA 438.219-RJ, rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 17.10.2002, DJ 04.11.2002, p. 

282; STJ, Sexta Turma, RESP 233.702-RN, rel. Min. Vicente Leal, j. 16.05.2002, DJU 

17.06.2002, p. 310; STJ, Terceira Seção, MS 6.938-DF, rel. Min. Edson Vidigal, j. 

22.11.2000, DJ 11.12.2000, p. 169). 

Porém, a despeito da clareza dos dispositivos pertinentes e da remansada 

jurisprudência em favor dos segurados, o INSS continuou a indeferir vários requerimentos 

administrativos de acumulação. Daí o grande número de liminares concedidas com base na 

quase-certeza do direito afirmado, sem qualquer menção à existência de periculum in mora. 

 Em sessão do dia 12 de setembro de 2007, a Sexta Turma Especializada do Tribunal 

Regional Federal da 2ª Região manteve a liminar concedida pelo Juízo da 23ª Vara Federal da 

Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que ordenara a implantação imediata de pensão especial 

de ex-combatente em favor da agravada (AI 2007.02.01.000056-4, rel. Des. Fed. Frederico 

Gueiros, v.u., negaram provimento), nada discorrendo a respeito da presença de periculum in 

mora e trazendo a lume o texto do inciso II do artigo 53 do ADCT e excertos jurisprudenciais 

do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser 

possível a percepção concomitante de aposentadoria e pensão especial de ex-combatente84. 

Já a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em sessão de 5 de junho 

de 2001, sem tecer consideração a respeito da eventual presença de periculum in mora e 

transcrevendo a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 236.902, manteve liminar 

concedida pelo Juízo recorrido, que determinara o restabelecimento de pensão por morte em 

favor da agravada (AI 2000.04.01.129926-5, rel. Juiz João Surreaux Chagas, v.u., negaram 

provimento)85. 

Por fim, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em sessão do 

dia 13 de março de 2008, manteve a tutela liminar concedida pelo Juízo da 6ª Vara Federal da 

                                                 
84 Disponível em: <http://www.trf2.gov.br/iteor/RJ0108610/1/36/194589.rtf>. Acesso em: 19 jul. 2009. 
85 Disponível em: <http://iteor.trf4.gov.br/trf4/volumes1/VOL0016/20010905/ST6/472001/200004011299265C. 
0337.PDF>. Acesso em: 19 jul. 2009. 
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Seção Judiciária de Pernambuco e entendeu que a agravada tem direito à percepção 

concomitante de pensão de ex-combatente e aposentadoria percebida por servidor público, 

sem fazer qualquer referência à presença in casu de periculum in mora (AI 

2007.05.00.061530-1, rel. Des. Fed. Ubaldo A. Cavalcanti, v.u., deram provimento parcial)86. 

 

 

5.4. A estrutura tópico-argumentativa da tutela de evidência extremada pura 

 

A análise desses acórdãos permite-nos vislumbrar uma estrutura tópico-argumentativa 

comum a todas as tutelas de evidência extremada pura. Ora, a despeito da evidência palmar do 

direito, o orador-advogado não pode abandonar sua petição inicial a uma sucessão automática 

de operações retóricas não-planejadas. A quase-certeza da existência do direito material não 

consegue garantir comodidade de trabalho aos causídicos. 

Não se pode olvidar que a atividade jurisdicional sempre se sujeita a complicadas 

influências, todas elas tipicamente associadas a um grande número de liberdades. A partir do 

mesmo texto jurídico-normativo e sob condições praticamente idênticas, é possível organizar 

uma série incontável de diferentes entendimentos jurisprudenciais. Por um lado, isso permite 

ao advogado o encontro de material suficiente, nos repertórios de jurisprudência, para a 

sustentação de toda e qualquer tese jurídica (“há acórdãos para todos os gostos”); por outro, 

impede que se prediga o conteúdo de futuros julgados sobre o mesmo tema ao longo da 

seqüência temporal. Daí por que, sob o ponto de vista discursivo, é mister que o orador 

assuma uma “estratégia de vitória”, i.e., que ele antecipadamente escolha os procedimentos 

retóricos que podem provocar a obtenção da tutela de evidência extremada pura de forma 

mais rápida e segura. 

Nesse sentido, essa estratégia acaba sendo fundada sobre uma racionalidade 

eminentemente formal, monista e despótica [“epistème” – ἐπιστήµη], que apela para a 

submissão hierárquico-burocrática do juiz-ouvinte à “autoridade indiscutível” das instâncias 

judiciárias supremas. Investe-se, portanto, na passividade do interlocutor diante do monólogo 

dos Tribunais Superiores (como se eles fossem “porta-vozes da verdade”)87. Dessa maneira, a 

                                                 
86 Disponível em: <http://www.trf5.jus.br/archive/2008/05/200705000615301_20080530.pdf>. Acesso em: 19 
jul. 2009. 
87 A palavra “autoridade” é empregada, aqui, tanto em sentido administrativo [= direito a exercer comando sobre 
os outros ou a estabelecer normas através de uma posição reconhecida ou de um cargo de poder], quanto em 
sentido cognitivo [= relação entre duas pessoas, em que aquilo que uma diz tem peso e plausibilidade para a 
outra, dentro de uma determinada área de especialidade]. Sobre essa distinção e a importância da autoridade na 
argumentação: WALTON, Dalton N. Lógica informal, p. 243 e ss. No plano político, é comum dizer-se que não 
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aleatoriedade ínsita ao sistema jurisprudencial tende a ceder passo a regularidades, repetições, 

redundâncias e padrões decisórios. 

Por conseguinte, os lugares-comuns [“topoi” – τόποι] manipulados na petição inicial 

procuram supervalorizar as idéias de segurança jurídica (já que o demandante reclama para si 

os benefícios da previsibilidade das decisões estatais), obediência (pois pede ao magistrado 

que se curve a um entendimento que, cedo ou tarde, terá de prevalecer) e coerência sistêmica 

(porquanto requer uma solução harmonizada com o conjunto das decisões prevalecentes para 

a generalidade dos casos similares). 

Pouco interessa ao autor, portanto, que o juiz se envolva num juízo crítico de 

prudência. O julgador deve manter-se avesso a rupturas absolutas e aderir impessoalmente a 

um entendimento jurisprudencial constringente e necessário, sem que sejam problematizados 

os contornos históricos do conflito sub examine. Com isso, por meio de uma técnica retórica 

de desfocalização, o caso concreto perde suas delimitações reais e passa a ser tratado tão 

apenas como um esquema conflitual abstrato-estático. 

Agindo assim, o advogado-orador põe-se fugidio ao enfrentamento dialético dos fatos 

e dedica-se, com exclusividade, ao direito (como se fosse possível a realização de uma 

histerectomia intelectual, que desunisse o campo lógico-normativo do dever-ser do campo 

empírico-sociológico do ser). Daí por que as tutelas de evidência extremadas puras não são 

adaptativas às situações da vida. Elas se regem por uma razão rigorosa e mecânica (que é a 

mesma razão que empolgou os iluministas do século XVIII e que lhes permitiu a edificação 

more geometrico de sistemas axiomáticos normativos e conceituais). 

Não é por outro motivo que a petição inicial acaba ficando marcada por uma unicidade 

qualitativa de elementos de convicção. Na prática, as decisões judiciais são edificadas a partir 

de um complexo heterogêneo de bases lingüísticas e extralingüísticas formadas por três tipos 

de matéria-prima: textos, co-textos e contextos. 

Trata-se de elementos: a) jurídico-normativos (e.g., Constituição, leis, regulamentos, 

portarias); b) jurídicos não-normativos (e.g., opiniões doutrinárias, excertos de jurisprudência, 

pareceres); c) extrajurídicos normativos (e.g., moral, religião); d) extrajurídicos não-

normativos (e.g., utilidade econômica, conveniência política, leis científicas, padrões 
                                                                                                                                                         
existe compatibilidade entre o exercício da autoridade administrativa e a persuasão, a qual pressupõe igualdade. 
Ou seja, é lugar-comum a idéia de que a ordem igualitária da persuasão ergue-se contra a ordem hierarquizada da 
autoridade. Entretanto, no plano jurídico, essa incompatibilidade é estrategicamente desfeita, tendo em vista que 
a composição dos Tribunais é estruturada de forma a confundirem-se a autoridade administrativa e a autoridade 
cognitiva: quanto mais elevada é a instância decisória, maior a presunção de que os membros que a integram são 
providos de experiência, prudência e peso intelectual. Daí a razão por que a jurisprudência se reveste da força da 
autoridade, seja jurisdicional (que funda o argumento quia nominor leo), seja científica (que funda o argumento 
magister dixit ou ad verecundiam). Cf. RODRÍGUEZ, Víctor Gabriel. Argumentação jurídica, p. 147 e ss. 
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estéticos); e) contextuais objetivos (e.g., dados espaciais e temporais do caso concreto); f) 

contextuais subjetivos enunciáveis (e.g., cultura pessoal, senso comum); g) contextuais 

subjetivos não-enunciáveis de índole psíquico-individual (e.g., desejos, medos, frustrações, 

sentimentos); h) contextuais subjetivos não-enunciáveis de índole psíquico-social (e.g., grau 

de instrução, pressões da opinião pública, preconceitos de classe)88. 

De todo modo, o juiz não enxerga esses elementos em série. Em verdade, apreende-os 

conjuntamente. Não são decodificados um a um, mas compreendidos – “co-apreendidos” – 

em um todo de sentido coesivo-coerente. Bem verdade é que esses elementos são 

constituintes separáveis. Porém, na dinâmica funcional-interpretativa, eles se enfeixam de 

forma simultânea, não sucessiva, razão por que deles resultam unidades fusionadas, 

constituídas sob o eixo da sincronicidade. Daí o motivo por que o direito não é um sistema 

fechado, que parte tão apenas de textos normativos [dialogismo intertextual monologal], mas 

sim um sistema aberto, já que utiliza bases textuais não-jurídicas, bases textuais jurídico-

normativas e bases não-textuais [dialogismo interacional plurilogal]. 

Todavia, para obter-se a tutela de evidência extremada pura, é interessante infundir-se 

no espírito do juiz as idéias de que o direito é um sistema fechado e que o ordenamento 

jurídico é uma homogeneidade normativo-piramidal. É necessário convencê-lo de que o 

aplicador do direito pode partir tão-só dos textos normativos (e, quando muito, dos 

precedentes judiciários, os quais revelam “cientificamente” o verdadeiro sentido e alcance dos 

textos de lei). Deve-se persuadi-lo, enfim, de que a aplicação do direito é uma operação 

mental de subsunção do fato à norma, e de que a interpretação jurídica nada mais é do que 

uma apreensão linear somatória dos “efeitos de sentido” emergentes das “partes” do texto. 

Com isso, o orador-advogado acaba martelando na cabeça do juiz-ouvinte um certum. 

Do arrazoado forense é feito, assim, menos uma peça de retórica (porventura calcada no 

plausível e no provável da argumentação) e mais uma peça de lógica (lastreada no certo e no 

verdadeiro da demonstração). Afinal de contas, as provas agrupadas ab initio são robustas ou 

pré-constituídas e a existência do direito subjetivo invocado é incontroversa, dotada de uma 

certeza a priori. 

Assim sendo, as alegações forenses do orador-advogado – apesar do caráter não-

formal e argumentativo-persuasivo que impregna todo e qualquer raciocínio jurídico – tendem 

artificialmente a assumir uma compleição formal lógico-demonstrativa. 

                                                 
88 De certo, nem todos esses elementos vêm à tona nas sentenças e nos acórdãos. Arthur Kaufmann chama-os de 
“fundamentos decisórios ocultos” (Filosofia do direito, p. 88). 
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Daí se pode perceber que o pressuposto nuclear implícito desse corpus argumentativo 

é a idéia kelseniana de que a decisão (concessiva de liminar) é uma norma jurídica individual 

e concreta89. Com isso, busca-se fazer o magistrado acreditar que sua decisão só será aceitável 

se for submetida a um procedimento de hetero-validação, ou seja, se ela se tornar um espaço 

coercitivo de conformidades e de obediências e se ela se subsumir às exigências orgânicas de 

coerência externa do sistema jurídico-positivo. 

Nesse sentido, a decisão judicial concessiva da tutela de evidência extremada sem 

urgência pertenceria à base de uma estrutura piramidal cuja cúpula é ocupada pela 

Constituição e cujos escalões normativos inferiores só serão válidos se estiverem em 

conformidade com os preceitos dos patamares hierárquicos mais altos [doutrina do 

escalonamento do ordenamento jurídico]. Enfim, a Constituição Federal de 1988 e a tutela 

liminar de evidência extremada pura seriam, respectivamente, as pontas inicial e final de uma 

sucessão linear de normas jurídicas sintaticamente atreladas. Tudo se passa, portanto, como se 

o conjunto das decisões judiciais compusesse uma espécie de “direito objetivo de baixo grau”, 

de “borda inferior do tecido normativo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
89 Cf. KELSEN, Hans. Teoria pura do direito, p. 254 e ss. 
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6 A LIMINAR COMO TUTELA DE URGÊNCIA EXTREMADA 

PURA 

 

 

6.1 A tutela de urgência extremada sem evidência 

 

Em contrapartida, há casos em que o magistrado se vale apenas do periculum in mora 

para conceder a tutela de urgência. Não tece ele qualquer consideração explícita, ou de relevo, 

a respeito do fumus boni iuris. É como se o periculum in mora fosse o único pressuposto para 

a concessão da liminar. Quando isso ocorre, o perigo de dano irreparável revela-se extremado. 

O seu exagero é tamanho que ele absorve todo o foco de atenção do juiz. Isso porque o perigo 

de irreversibilidade do dano é máximo90. Não por outro motivo sempre há periculum in mora 

contundente quando se está diante, por exemplo: a) do perigo de que um candidato eliminado 

não participe da próxima etapa do concurso público, ou de que uma empresa desabilitada não 

faça parte da próxima fase da licitação (uma vez que, denegada a liminar, será de impossível 

implantação prática a eventual futura sentença de procedência); b) do perigo de dano à vida 

ou à integridade física (que são os dois bens mais relevantes para a ordem constitucional). Daí 

por que nada de qualidade acaba sobrando para o enfrentamento do fumus boni iuris (mesmo 

porque, tendo em vista o risco de perecimento do direito alegado, muitas vezes o juiz não tem 

tempo para sequer formular simples juízo de aparência). É o preço que se paga para conceder-

se uma tutela de urgência urgentíssima91. 

A esse tipo de liminar dá-se o nome de “tutela de urgência extremada pura”. 

Há casos em que o juiz concede a liminar apenas com base no periculum in mora e se 

dá por satisfeito. Em outras palavras: ele se mostra objetivamente convencido de que, mesmo 

escorado num único pressuposto, deve conceder a tutela de urgência desejada. Não se mostra 

desprovido de elementos de convicção, razão pela qual não concede a medida sob a promessa 

de que a reverá após a vinda da contestação, das informações da autoridade impetrada ou dos 

esclarecimentos do próprio autor. Portanto, para o juiz, o suporte fático da tutela de urgência é 

                                                 
90 Ver-se-á, mais adiante, que o grau de periculum in mora = o grau de irreversibilidade de dano + o grau de 
relevância do bem jurídico ameaçado + grau de gravidade do dano + o grau de probabilidade de ocorrência do 
dano + o grau de proximidade da ocorrência do dano. 
91 Por conseguinte, se toda a matéria de fato já estiver demonstrada ab initio por prova literal pré-constituída e se 
o juiz tiver dúvida acerca da matéria de direito [= “juízo de evidência zero” ou “falta de evidência do direito”], 
ainda assim será possível a concessão da liminar caso o periculum in mora se apresente em grau extremado. Tal 
constatação produz fraturas no âmbito de incidência do princípio iura novit curia (o juiz tem o dever de conhecer 
o direito), uma vez que ele tem aplicação relativa no campo das tutelas jurisdicionais concessíveis sob cognição 
sumária. 
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suficiente. Cabe ao réu, se quiser, recorrer. Em hipóteses como essa, poder-se-ia cogitar que o 

periculum é tão grave que o julgador se sensibiliza com o drama do autor e concede a medida: 

a) nada dizendo sobre o fumus boni iuris, embora convicto de que ele não está presente; ou ii) 

evitando enfrentar a tese jurídica para não correr o risco de ter de denegar a medida. De toda 

maneira, é impossível arriscar-se em qualquer dessas afirmações, uma vez que essa convicção 

íntima do magistrado não é externada nas razões de decidir. Se ele concede a medida mesmo 

tendo razões subjetivas para desconfiar da existência do direito alegado, não se pode reprovar-

lhe a conduta se essas razões não são objetivadas. Daí por que se cai em uma zona de absoluta 

incerteza, já que um estudo pragmático pode debruçar-se somente sobre suportes documentais 

e comportamentais, não sobre pensamentos não-revelados. 

A esse tipo de liminar este autor que ora escreve dá o nome de “tutela de urgência 

extremada pura de convicção completa”. 

Em contraposição, há casos em que o juiz concede esse tipo de liminar, mas não se dá 

por satisfeito. Após ler a petição inicial, o magistrado sente-se necessitado de mais elementos 

de convicção para poder conceder o provimento. Entretanto, tendo em vista a urgência radical 

que lhe é apresentada, não tem tempo para pedir esclarecimentos ao autor, ou para ouvir o réu 

antes de apreciar o pedido. Ele não quer cingir-se ao que já tem; porém, se postergar a análise, 

há o sério risco de o direito perecer. Logo, em situações como essa, é comum que o juiz, num 

único jato: a) conceda a tutela inaudita altera parte92; b) ordene a citação e intimação do réu; 

e c) determine o retorno dos autos com a manifestação do réu para poder reapreciar o pedido 

de medida de urgência. É preciso haver, portanto, uma reavaliação das coisas após a vinda dos 

esclarecimentos do autor, da contestação do réu ou das informações da autoridade impetrada. 

Com isso, o juiz terá o seu espectro de visão bastante ampliado e sentir-se-á mais confortável 

para a concessão de um provimento emergencial. Assim sendo, os efeitos da sua fugacíssima 

resolução ficam vinculados a uma condição resolutiva: a decisão será revogada se o juiz ficar 

ulteriormente convencido de que os pressupostos para a concessão da medida de urgência não 

se encontram preenchidos; os efeitos da primeira decisão serão mantidos e ela será substituída 

por uma segunda liminar se o juiz se convencer de que há presença “exagerada” de periculum 

in mora, ou de que há periculum in mora + fumus boni iuris. 

                                                 
92 Convém aqui um registro. A palavra pars, partis, da 3ª declinação, cujo radical é part, faz o ablativo singular 
em “e”; o adjetivo inaudita, feminino, singular, da primeira declinação, faz o ablativo em “a”. Logo, a locução 
sem ouvir a outra parte configura, em latim, um ablativo de modo, razão pela qual deve grafar-se inaudita altera 
parte. Portanto, a frase inaudita altera pars constitui erro imperdoável de gramática. Sobre o tema, p. ex.: NERY 
JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante, 
p. 1.114. 
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A essa primeira decisão liminar está autor dá o nome de “tutela de urgência extremada 

pura de convicção incompleta” (difícil de ser pragmaticamente estudada, uma vez que sua 

vivência se restringe aos juízos de primeira instância e na medida em que não ganha 

divulgação editorial). Como se percebe, essa liminar de “urgência sem evidência” poderá 

prestar-se como mero ato de passagem, como simples escalada em direção a uma “tutela de 

urgência extremada pura de convicção completa”, ou a uma “tutela de evidência e urgência” 

(que é a tutela de segurança típica, fundada na comunhão do periculum in mora com o fumus 

boni iuris). 

Contudo, antes de prosseguir-se, é imprescindível que se esclareça o preciso conteúdo 

semântico que aqui se dá à expressão “sem evidência”. Não se está a dizer com ela que o juiz 

concede a tutela mesmo descrente do direito alegado (hipótese em que haveria para o juiz uma 

evidência negativa, ou seja, a convicção de que o direito não existe). Ora, se na decisão o juiz 

lança a afirmação de que não há fumus boni iuris, ele há de indeferir o pedido de liminar. Por 

conseguinte, com a expressão “sem evidência” quer-se dizer que o juiz concede a liminar sem 

tecer qualquer juízo de probabilidade, ou verossimilhança (hipótese em que haveria um vazio 

de evidência, ou seja, uma dúvida sequer tangenciada). Desse modo, tem-se que: na evidência 

positiva [℮ (+)], o julgador exterioriza uma posição favorável a respeito do fumus boni iuris (é 

o que ocorre, p. ex., na decisão que concede tutela de evidência extremada pura); na evidência 

negativa [℮ (-)], o juiz exterioriza uma posição desfavorável a esse respeito (é o que ocorre, p. 

ex., na decisão que denega a tutela de evidência extremada pura); no vazio de evidência ou na 

evidência zero [℮ (0)], o juiz não exterioriza posição alguma (é o que ocorre, por exemplo, na 

decisão que concede tutela de urgência extremada pura)93. 

 

 

6.2 Análise de casos – C: planos de saúde 

 

 Decerto, as mais corriqueiras formas de tutela de urgência extremada pura no dia-a-dia 

forense dizem respeito à saúde. Exemplos desse tipo se encontram em grande quantidade nos 

repertórios de jurisprudência. Comumente, nas ações ajuizadas em face das empresas de plano 

de saúde, são proferidas decisões liminares ordenando a internação do autor, o tratamento das 

enfermidades descritas na petição inicial ou a realização de consultas e exames, não obstante 

haja cláusulas contratuais de exclusão expressa da cobertura requerida. Não é difícil imaginar 

                                                 
93 Em lugar de evidência negativa, Fux usa a expressão “inexistência de direito evidente”; em lugar de evidência 
zero, a expressão “inexistência de evidência do direito” (Tutela de segurança e tutela da evidência, p. 317). 



 69 

que, em casos como esses, os juízes se sintam bastante pressionados pelo drama que acomete 

o demandante e pelo tempo restrito de que dispõem para decidir. Por conseguinte, não é raro 

que em primeira instância essas medidas liminares sejam concedidas inaudita altera parte, já 

que geralmente as petições iniciais narram situações de tensão em que a vida do autor está por 

um fio. Ora, o bem jurídico aqui ameaçado é a vida e lesões à vida não são reversíveis. Logo, 

o grau de periculum in mora é máximo. Assim sendo, basta que o advogado – minimamente 

versado em linguagem emotiva – coloque sobre o colo do juiz a vida do seu cliente e curve o 

magistrado a um único raciocínio: “salve-se a vida; só após se discuta o direito”. 

A Quinta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em sessão do dia 9 

de junho de 2003, manteve decisão liminar que determinara a uma empresa de plano de saúde 

a manutenção do programa de internação domiciliar à qual a autora se encontrava submetida 

(AI 2003.00.2.002650-8, rel. Des. Vera Andrighi, v.u., negaram provimento). Nessa decisão a 

assimetria argumentativa, típica da tutela de urgência extremada pura, é flagrante. No que se 

refere à probabilidade do direito afirmado pela agravada (ou seja, à aparência de nulidade das 

cláusulas limitativas de cobertura), a Turma julgadora simplesmente disse que os pressupostos 

para a concessão da tutela antecipada estavam presentes e que as questões relativas à validade 

das estipulações contratuais deveriam ser apreciadas “somente quando do mérito da ação de 

conhecimento”. No entanto, no que diz respeito à presença de perigo de dano irreparável, o v. 

acórdão foi preciso em explanar o delicado quadro clínico da demandante: portadora de Mal 

de Alzheimer em estado de demência grave, ameaçada de morte caso fosse interrompido o seu 

atendimento domiciliar94. 

Postura similar foi encabeçada pela Nona Câmara de Direito Privado do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, que, em sessão de 24 de agosto de 1999, manteve liminar que 

havia ordenado a continuidade de atendimento médico-hospitalar a um segurado vitimado por 

tumores intestinais (AI 121.751-4/4, rel. Des. Silva Rico, v.u., negaram provimento). Repetiu-

se, aqui, a mesma estrutura tópico-argumentativa: protege-se a saúde e a vida do demandante 

em razão da presença de periculum in mora extremado, embora seja relegada para a instrução 

processual qualquer discussão acerca do direito afirmado pelo autor. Para tanto, argumentou-

se que “o exame da validade ou não da cláusula excludente da cobertura do seguro, depende, 

ainda, da análise profunda de todos os fatos que cercam a questão debatida nos autos”95. 

Da mesma maneira, a Sétima Câmara de Direito Privado do mesmo Tribunal, em 

sessão de 19 de novembro de 2008, entendeu ser recomendável a agravante cobrir as despesas 

                                                 
94 Disponível em: <http://juris.tjdft.jus.br/docjur/176177/176984.doc>. Acesso em: 02 jun. 2009. 
95 Disponível em: <http://esaj.tj.sp.gov.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=1537841>. Acesso em: 02 jun. 2009. 
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de implantação da prótese cirúrgica de que a agravada necessitava urgentemente “enquanto as 

partes discutem o alcance, a compreensão, a vontade ou a inteligibilidade de cláusulas 

contratuais e legislação correlata” (AI 605.353-4/6-00, rel. Des. Souza Moreira, v.u., negaram 

provimento)96. 

Nesse mesmo sentido, ainda, a Primeira Câmara de Direito Privado do TJSP, que, na 

sessão de 10 de março de 2009, entendeu o seguinte (AI 616.842-4/3-00, rel. Des. Elliot Akel, 

v.u., negaram provimento): 

 

Enquanto pendente a discussão acerca da melhor interpretação a ser dada aos 
termos da contratação, cuja solução não se vislumbra desde logo, não se 
pode deixar o usuário, que sofre de câncer, sem a pretendida cobertura, que 
lhe permite obter o medicamento prescrito pelo médico, tido como 
indispensável à continuidade do tratamento quimioterápico indicado ao 
paciente (fl. 50). 97 

 

Por sua vez, a Décima Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 

em sessão de 27 de janeiro de 2009, manteve decisão liminar proferida pelo Juízo da 43ª Vara 

Cível da Capital, a qual havia determinado a submissão da agravada a sessões de fisioterapia e 

fonoaudiologia (Ag. In. no AI 2008.002.20845, rel. Des. Fernando Fernandy Fernandes, v.u., 

negaram provimento). No que tange ao periculum in mora, restou consignado no aresto que a 

agravada, incapaz, apresentava o “diagnóstico de Síndrome Genética Freeman Sheldon (CID 

Q87.0/R13) e Artrogripose Múltipla Congênita, com comprovada necessidade de tratamento 

fonoaudiológico, comunicação alternativa (como no mínimo duas sessões semanais para cada 

tratamento) e fisioterapia respiratória com três sessões semanais de 45 minutos”. No entanto, 

no que concerne ao fumus boni iuris, a Câmara julgadora limitou-se a afirmar o seguinte: “[...] 

em sede de cognição sumária, verifica-se que o tratamento médico da patologia apresentada 

pela agravada deve ser coberto pelo plano de saúde”98. 

Já a Sétima Câmara Cível do Tribunal de Alçada de Minas Gerais, em sessão de 24 de 

outubro de 2002, confirmou a decisão liminar que determinara à empresa de plano de saúde o 

custeio das despesas médico-hospitalares referentes à UTI da parte agravada (AI 380.945-4, 

rel. Juiz Guilherme Luciano Baeta Nunes, v.u., negaram provimento). Segundo o v. acórdão, 

“os pressupostos ensejadores da antecipação da tutela se encontravam presentes, em especial 

o perigo de dano irreparável”, pois os relatórios médicos davam conta claramente da delicada 

                                                 
96 Disponível em: <http://esaj.tj.sp.gov.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=3395085>. Acesso em: 02 jun. 2009. 
97 Disponível em: <http://esaj.tj.sp.gov.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=3507828>. Acesso em: 02 jun. 2009. 
98 Disponível em: <http://srv85.tj.rj.gov.br/ConsultaDocGedWeb/faces/ResourceLoader.jsp?idDocumento=0003 
89CD7D13C6840E2DC534A72311E6AE62B6C402165E14>. Acesso em: 02 jun. 2009. 
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situação da octogenária mãe da parte recorrida. Entretanto, no que diz respeito ao fumus boni 

iuris, o voto condutor esquivou-se de qualquer juízo de verossimilhança acerca da nulidade da 

cláusula contratual excludente de cobertura de gastos com UTI, nos seguintes termos: 

 

Trata-se de matéria que deverá ser amplamente debatida no âmbito da ação 
ordinária, onde foi proferida a interlocutória recorrida, sob pena de precoce 
enfrentamento de questões, principalmente sobre a validade ou não da 
cláusula que prevê restrições ao direito de internações em UTI-CTI. 99 

 

Ressalte-se também o v. acórdão prolatado pela Décima Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça de São Paulo em sessão do dia 24 de agosto de 1999 (AI 129.181-4/0, rel. 

Des. Roberto Stucchi, v.u., negaram provimento): aqui, a esqualidez de análise sobre o fumus 

boni iuris baseou-se na alegação de que, “ao se contrapor a cobertura hospitalar, na tentativa 

de salvar uma vida humana, com discussão em torno de cláusula contratual, afigura-se óbvio 

e, sobretudo jurídico, que desde logo se deva resguardar aquela”100. 

Já no v. acórdão prolatado pela Quarta Câmara de Direito Privado do mesmo Tribunal 

em sessão do dia 7 de outubro de 1999 (AI 127.992-4/7, rel. Des. Jacobina Rabello, v.u., 

negaram provimento), argumentou-se que “eventual licitude de cláusulas e seus limites de 

cobertura, constantes do contrato firmado são matérias que, embora estejam inseridas na 

cognição do presente recurso, entrosam-se com o mérito da causa e serão analisadas 

oportunamente, na fase de conhecimento”101. 

Ainda nesse exato sentido, e.g., a Oitava Câmara de Direito Privado do TJSP, que, em 

sessão do dia 20 de novembro de 2000, entendeu que “a validade de tal disposição [cláusula 

expressa excluindo a cobertura do tratamento em questão] constitui o cerne da controvérsia a 

ser dirimida na ação principal, não bastando para afastar o cabimento da medida, ante as 

discussões que se travam em torno do assunto” (AI 176.271-4/0-00, rel. Des. César Lacerda, 

v.u., negaram provimento) 102. 

Outro acórdão paradigmático foi prolatado, em sessão do dia 5 de maio de 2005, pela 

Segunda Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Nele foi 

confirmada a liminar que ordenara a internação do agravado, a qual havia sido solicitada por 

médico não-conveniado (AI 2005.000636-8, rel. Des. Luiz Carlos Freyesleben, v.u., negaram 

                                                 
99 Disponível em: <http://www.tjmg.gov.br/juridico/jt_/inteiro_teor.jsp?tipoTribunal=2&comrCodigo=0000&a 
no=0&txt_processo=380945&complemento=000&sequencial=&pg=0&resultPagina=10&palavrasConsulta=>. 
Acesso em: 02 jun. 2009. 
100 Disponível em: <http://esaj.tj.sp.gov.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=1559139>. Acesso em: 02 jun. 2009. 
101 Disponível em: <http://esaj.tj.sp.gov.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=1555822>. Acesso em: 02 jun. 2009. 
102 Disponível em: <http://esaj.tj.sp.gov.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=1654988>. Acesso em: 02 jun. 2009. 
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provimento). O relatório do acórdão bem acentuou a gravidade que estava acometendo a parte 

recorrida: “quadro hemorrágico grave, decorrente de câncer de cólon, com indicação cirúrgica 

emergencial”. No entanto, esse mesmo acórdão foi claro ao reconhecer a vigência de cláusula 

expressa proibitiva de coberturas de procedimentos solicitados por médicos não-cooperados, 

sem suscitar a aparência de invalidade do referido dispositivo contratual, ou a inexistência de 

estabelecimentos ou médicos credenciados no lugar dos fatos. Não obstante, de acordo com o 

julgado, “[...] não é justo nem humano que a UNIMED negue a internação [...]”, uma vez que, 

“sem a realização imediata da cirurgia, o processo de agravamento da doença assumirá ritmo 

galopante e talvez incontrolável, podendo levar o paciente ao óbito”103. 

 

 

6.3 Análise de casos – D: concursos públicos 

 

É comum o ajuizamento de ações por candidatos de concurso público. Na maioria das 

vezes, foram eles eliminados em exames médicos ou psicotécnicos. No entanto, para poderem 

participar das próximas etapas, acabam requerendo ao juiz a antecipação dos efeitos da tutela 

final pretendida. No que respeita ao pressuposto do periculum in mora, a presença dele nesses 

casos é indiscutível: se a liminar não for concedida, tornar-se-á difícil a efetivação de eventual 

sentença de procedência futura. Todavia, no que concerne ao pressuposto do fumus boni iuris, 

a presença dele costuma ser esquálida. 

Ora, geralmente a situação dos candidatos nesses casos é bastante delicada, pois não é 

fácil refutar ab initio as conclusões de um laudo psicológico ou médico (a menos que a 

maneira como foi produzido afronte a legalidade ou o devido processo legal). Quando muito 

se consegue instruir a inicial com laudo confeccionado por profissional contratado pela 

própria parte (ao qual não se pode conferir absoluta confiabilidade, tendo em vista que 

parcial). Daí a necessidade de realização de prova pericial, a qual apenas ocorrerá no curso da 

instrução. Ainda assim, os juízes soem deferir o pedido de liminar a esses candidatos 

fundando-se, exclusivamente, na presença do periculum in mora. Aqui, a urgência é máxima, 

pois, se o candidato não puder continuar concorrendo à vaga, a ação praticamente perderá sua 

razão de ser. 

Essa realidade, aliás, foi apreendida com invulgar acuidade por Hélio do Valle Pereira: 

                                                 
103 Disponível em: <http://ap.tjsc.jus.br/jurisprudencia/acnaintegra!html.action?qTodas=&qFrase=&qUma=& 
qNao=&qDataIni=&qDataFim=&qProcesso=2005.0006368&qEmenta=&qClasse=&qRelator=&qForo=&qOrga
oJulgador=&qCor=FF0000&qTipoOrdem=relevancia&pageCount=10&qID=AAAG%2B9AAMAAAh98AA 
C>. Acesso em: 02 jun. 2009. 
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Há situações especiais, nas quais o requisito da aparência do bom direito está 
enfraquecido. Entretanto, a urgência é destacada. Imagine-se o caso de 
pedido de segurança para permitir que candidato participe de determinada 
etapa de concurso público. Denegada a liminar, será de difícil 
implementação, posteriormente, eventual sentença de procedência. De se 
admitir, por aplicação do princípio da proporcionalidade e do acesso à 
jurisdição, que a liminar seja eventualmente deferida, ainda que não se 
demonstre particular relevância da impetração. 104 

 

 Na jurisprudência, os exemplos colhem-se em pencas. Descrevamos apenas seis. 

 Em sessão do dia 18 de abril de 2005, a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Norte manteve liminar concedida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública 

de Natal, que havia determinado a admissão do agravado no Curso de Formação de Soldados 

da Polícia Militar daquele Estado (AI 2004.005212-8, rel. Des. Cláudio Santos, v.u., negaram 

provimento). Em nenhum instante o v. acórdão teceu considerações sobre o fumus boni iuris. 

Ou seja, não disse haver verossimilhança na alegação de que o candidato atendeu às regras do 

edital e de que, por essa razão, a sua eliminação do concurso foi injusta. Tampouco disse que 

a alegação era inverossímil. Simplesmente cingiu-se a afirmar o seguinte: 

 

Note-se que, nesta fase processual, posição diferente não há como ser 
aplicada, pois, com a manutenção da decisão vergastada, afasta-se o risco de 
dano irreversível, resguardando-se ainda, a ordem processual de 
conhecimento na ação ordinária, porquanto, se concedida a reforma da 
decisão, o candidato não mais poderá continuar concorrendo à vaga, ficando 
prejudicada a finalidade da ação. Na verdade, vislumbro periculum in mora 
inverso, pois, caso conferida suspensividade ao Agravo de Instrumento, 

                                                 
104 Manual da Fazenda Pública em juízo, p. 252. Em sentido similar: ALVAREZ, Osvaldo. Liminares, p. 11. 
Araken de Assis censura energicamente a concessão de liminar que – “fazendo tábula rasa da verossimilhança, à 
vista de impressionante irreparabilidade do dano” – permite que candidato eliminado participe de etapa 
superveniente de um concurso público. Segundo o processualista gaúcho, “[...] é flagrante que, indeferida a 
liminar, subsiste o interesse do autor em participar do recrutamento ao serviço público. Aliás, o objeto litígio 
consiste, justamente, no direito a concorrer. Então, o desenvolvimento ulterior do certame, sem a participação do 
autor, não impede retroeficácia do pronunciamento que declarar tal pretensão. Diante de irreversibilidade de fato 
jamais se encontrará o juiz, pois se concebe a realização de provas especiais; em alguns casos, como visto, 
resolução liminar autoriza novo teste físico em data especial, medida cabível e adequada em conseqüência de 
solução tomada após cognição plena e exauriente que reconheceu o direito à participação no concurso. Nada 
apresenta de absurda ou extravagante a solução aventada. Dir-se-á que ela equivale à escandalosa hipótese de o 
órgão judiciário impor a realização de nova partida de futebol depois de findo o campeonato e proclamado o 
vitorioso. Mas, para que servem os tribunais, senão para corrigir situações de fato contrárias a direito? Proclamar 
desaparecido o direito do autor, apesar de ferido por ato ilegal da Administração, ressoa a gritante iniqüidade. E 
a prova especial harmoniza todos os interesses envolvidos: de um lado, descarta-se a anulação do concurso, 
providência que o preterido acabaria por reclamar; de outro, evita a condenação da Administração em perdas e 
danos, haja vista o ato ilegal” (Doutrina e prática do processo civil contemporâneo, p. 207). Porém, a despeito 
da autoridade de quem a propõe, não se pode referendar a solução da “prova especial”. Não raro, ela impele a 
Administração a realizar prova diferente e isolada para o autor da ação, que acaba ficando imune à incômoda 
pressão natural que existe quando todos os demais candidatos se fazem presentes aos locais de exame. Isso fere 
de morte o princípio da igualdade entre os concorrentes. Ademais, causa inúmeros transtornos burocráticos. 
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torna-se impossível o cumprimento incontinenti da decisão a quo, que 
determinou a realização da matrícula do Agravado no Curso de Formação da 
Polícia Militar.105 

 

 Em sessão de 10 de novembro de 2004, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul concedeu liminar para assegurar à parte a realização da segunda fase do 

Concurso Público de Ingresso para os Serviços Notariais e de Registros (AI 70009397035, rel. 

Des. Miguel Ângelo da Silva, v.u., deram provimento). Nesse caso, o agravante apegava-se à 

possibilidade de anulação de nove questões formuladas na primeira fase do certame. Contudo, 

o v. acórdão não se debruçou sobre essa possibilidade. Referendado a decisão singular do Juiz 

de Direito Convocado Plantonista, o qual deferira atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a 

Câmara julgadora escorou-se basicamente nos seguintes argumentos: 

 

É certo que não haverá qualquer prejuízo ao Estado em razão da realização 
da segunda etapa do concurso pelo agravante, pois se a pretensão de fundo 
não for alcançada, tal fato ensejará a eliminação do candidato, enquanto a 
não-realização da prova pelo agravante implicará na provável 
impossibilidade de prosseguimento no concurso. 106 

 

 Já na sessão de 8 de abril de 2009, a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 

Rio de Janeiro manteve em parte a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública 

da Comarca da Capital e assegurou ao agravado a continuação nas demais fases do concurso 

público para o cargo de Procurador do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro até 

o seu final, reservada a vaga, sem qualquer ato de posse e nomeação (AI 2009.002.08442, rel. 

Des. Elisabete Filizzola, v.u., deram provimento parcial). No que respeita ao fumus boni iuris, 

o acórdão cingiu-se a afirmar que, “[...] diante do conjunto fático-probatório trazido aos autos 

pelo impetrante, subsiste, ao menos, forte verossimilhança em suas alegações exordiais”. No 

que respeita ao periculum in mora, porém, a decisão colegiada foi terminante: 

 

Desta feita, ainda que não se possa firmar, nesta fase, com juízo de 
convicção, a efetiva aptidão do impetrante, mostra-se indicado e legítimo o 
deferimento da tutela por ele pretendida, ao menos para assegurar-lhe o 
direito de prosseguir nas demais fases do concurso, preservando-lhe, assim, a 
sua vaga, até o julgamento final da demanda. Afinal, diante das 
circunstâncias que permeiam o presente caso concreto, esta revela-se a 
medida mais justa e apta a preservar o resultado útil do presente feito. 107 

                                                 
105 Disponível em: <http://www2.tjrn.jus.br/cjosg/pcjoDecisao.jsp?OrdemCodigo=0>. Acesso em: 28 mai. 2009. 
106 Disponível em: <http://www.tjrs.jus.br/site_php/jprud2/resultado.php>. Acesso em: 28 mai. 2009. 
107 Disponível em: <http://srv85.tj.rj.gov.br/ConsultaDocGedWeb/faces/ResourceLoader.jsp?idDocumento=00 
03D7F41CEAC9222A15BA8233ABC9FC9BDF76C4021B2E50>. Acesso em: 28 mai. 2009. 
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 Merece também registro o v. acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal 

da 5ª Região, que, na sessão do dia 17 de fevereiro de 2004, manteve a liminar concedida pelo 

Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte e assegurou ao agravado 

a participação no concurso de admissão ao Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica. 

Não obstante a parte houvesse sido aprovada na 1ª fase do concurso, a Administração Pública 

constatou a posteriori a inexatidão dos gabaritos divulgados, o que implicou a reclassificação 

do agravado para o status de “excedente” (AI 2003.05.00.000988-2, rel. Des. Fed. Francisco 

Wildo, v.u., negaram provimento). No que diz respeito ao fumus boni iuris, restou consignado 

que a discussão sobre a retificação do gabarito, nos moldes em que foi realizada, “será melhor 

examinada no momento da análise do mérito da ação ordinária, quando, então, o julgador, 

diante da possibilidade de dilação probatória, terá melhores condições de apreciar a referida 

matéria”. Já no que diz respeito ao periculum in mora, a Turma julgadora teve o seguinte 

posicionamento: 

 

O ato judicial objurgado, decerto, simplesmente autorizou o recorrido a 
continuar participando do certame para admissão ao Curso de Formação de 
Sargentos da Aeronáutica, de sorte que não se apresenta razoável a sua 
suspensão imediata, até mesmo porque a sua modificação, nesta 
oportunidade, poderia tornar sem nenhum interesse o julgamento da ação 
ajuizada. É evidente o prejuízo que seria suportado pelo agravado que, 
ressalto, seria de logo alijado do referido concurso, caso não fosse concedida 
a antecipação de tutela em discussão. Em contrapartida, nenhum dano será 
acarretado à recorrente, haja vista que a aprovação do agravado no concurso 
em comento não lhe garante a sua nomeação. 108 

 

 Merece ainda registo o v. acórdão da Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, prolatado em sessão de 7 de abril de 2008, que assegurou ao agravante a 

participação na próxima etapa de concurso para agente de segurança penitenciária, no qual 

fora considerado inapto em prova de aptidão psicológica (AI 759.045-5/3-00, rel. Des. Moacir 

Peres, v.u., deram provimento). No voto-condutor do Eminente Relator, a análise da presença 

do fumus boni iuris cingiu-se à seguinte frase: “no caso, demonstrou o recorrente a aparência 

do direito invocado [...]”. Já no que concerne à análise da presença do periculum in mora, Sua 

Excelência lançou mão do tópos comumente empregado em liminares desse tipo: “[...] a não 

participação nas próximas fases do concurso público pode acarretar danos irreparáveis ou de 

                                                 
108 Disponível em: <http://www.trf5.jus.br/InteiroTeor/inteiroTeor.jsp?numproc=200305000009882>. Acesso 
em: 11 jul. 2009. 
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difícil reparação ao impetrante, em razão do encerramento do certame antes do final da 

ação”109. 

 Por fim, na sessão de 16 de setembro de 2002, a Segunda Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça do Sergipe garantiu a participação no Curso de formação da ACADEPOL a candidato 

que havia sido reprovado em exame psicológico por “ser portador de distúrbios ou patologias 

psíquicas incompatíveis com o exercício da função” (AI 2002200053, rel. Des. José Artêmio 

Barreto, v.u., deram provimento). Ao enfrentar o mérito recursal, a Câmara julgadora roçou o 

enfrentamento da questão a respeito da presença do fumus boni iuris, limitando-se a afirmar, 

laconicamente, que o agravante demonstrara “de forma convincente a fundamentação jurídica 

necessária para indicar a fumaça do bom direito”. No entanto, quanto à presença do periculum 

in mora, os argumentos foram minudentes: 

 

Com relação ao periculum in mora, ao meu sentir, encontra-se mais do que 
evidenciado, considerando que existem outras etapas a serem cumpridas, e a 
não matrícula do autor no Curso de Formação Profissional, junto à 
ACADEPOL, terminará por incapacitá-lo por definitivo no concurso. Na 
verdade, há o fundado receio de não ser possível a reparação da parte, caso 
seja eliminado do concurso. Sendo assim, é cabível a medida provisória, em 
caráter excepcional, para assegurar ao candidato continuar no certame. Dessa 
forma, caso venha a obter êxito na ação principal intentada, o fato de não 
participar das fases seguintes à avaliação psicológica, comprometerá sua 
eventual aprovação no concurso em comento. 110 

 

 

6.4 Análise de casos – E: licitações 

 

 Algo similar ocorre nas licitações. Não raro os licitantes eliminados requerem em juízo 

a nulificação do ato que os excluiu e a concessão de tutela liminar para poderem prosseguir no 

certame público. Geralmente, a via processual da qual se utilizam é o mandado de segurança.  

Nessas situações, a presença do periculum in mora é incontestável: se a tutela liminar 

não for concedida, tornar-se-á difícil a efetivação da eventual sentença de procedência futura, 

já que o autor não haverá participado das demais fases da licitação. Por outro lado, é comum 

que paire dúvida a respeito da presença do fumus boni iuris. Lembre-se que os prazos de 

interposição e julgamento de recursos administrativos previstos na Lei 8.666/93 são exíguos, 

motivo por que se costumam propor ações judiciais poucos dias após a decisão administrativa 

e poucas horas antes do início da etapa subseqüente da licitação. 

                                                 
109 Disponível em: <http://esaj.tj.sp.gov.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=2583445>. Acesso em: 28 mai. 2009. 
110 Disponível em: <http://www.tj.se.gov.br/tjnet/jurisprudencia/processo_prod.wsp>. Acesso em: 28 mai. 2009. 
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Com isso, sobra ao juiz tempo reduzido para o enfrentamento de questões complexas. 

Assim, os juízes soem conceder liminares sem que se posicionem – ou que tenham tempo 

para posicionar-se – a respeito da presença do fumus boni iuris. Muitas vezes, essa omissão é 

suprida com algum lugar-comum (p. ex.: “a Administração deve ser benevolente quando fixa 

os critérios de habilitação, evitando a restrição da amplitude da licitação”). Entretanto, os 

argumentos e fundamentos expendidos pelo autor não são sequer tangenciados. 

 Em sessão de 18 de dezembro de 2001, a Primeira Turma Cível do Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso do Sul manteve decisão liminar proferida pelo Juízo a quo, a qual suspendera 

o andamento da licitação nº 118/2001 do Município de Campo Grande e proibiu a adjudicação 

do objeto do contrato até o julgamento definitivo do mandado de segurança impetrado contra 

a decisão administrativa que indeferiu a impugnação de habilitação da empresa vencedora (AI 

2001.009993-4, rel. Des. Atapoã da Costa Feliz, v.u., negaram provimento). Nenhuma palavra 

foi dita a respeito do fumus boni iuris. Entretanto, quanto ao periculum in mora, assim se 

posicionou a Turma julgadora: 

 

Verifica-se, ao contrário do que alega o Município recorrente, que a 
adjudicação do objeto da licitação nesse momento poderá causar prejuízos de 
grande monta à empresa recorrida e também à Administração Pública, caso 
ao final seja concedida a segurança. Isso porque, como dito, a licitação se 
encontra na fase de adjudicação e, por via de conseqüência, a tarefa já terá 
sido realizada total ou parcialmente pela empresa vencedora, ao se decidir a 
segurança. Diante desse fato, mesmo que a empresa vencedora seja julgada 
inabilitada, o Município recorrente terá que pagar pelo serviço realizado, 
prejudicando a outra empresa licitante, pois não terá mais serviço a realizar. 

111 
 

 Já a Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, 

em sessão de 16 de abril de 2008, manteve a decisão liminar que suspendeu o curso de pregão 

eletrônico em mandado de segurança impetrado contra ato que desclassificara o impetrante do 

certame, não obstante vencedor (AgReg no AI 20080020018938, rel. Des. Ângelo Passarelli, 

v.u., negaram provimento). Nesse caso, a Turma não se posicionou a respeito da presença do 

fumus boni iuris, restringindo-se a afirmar que a cognição sumária ali realizada não permitia a 

discussão aprofundada sobre a regularidade dos documentos apresentados pelo agravado, “sob 

pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que a pretensão deduzida 

inicialmente pelo Agravante confunde-se com o próprio mérito do Mandado de Segurança em 

trâmite no i. Juízo de primeiro grau”. Quanto ao periculum in mora, disse-se o seguinte: 

                                                 
111 Disponível em: <http://www.tjms.jus.br/esaj/jurisprudencia/consulta.do>. Acesso em: 29 mai. 2009. 
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O perigo da demora é evidente, pois o prosseguimento da licitação com a 
convocação do segundo colocado poderia causar lesão irreparável a eventual 
direito do Impetrante. Tal perigo reside na possibilidade de encerramento do 
certame antes de ser proferida sentença no Mandado de Segurança, 
inutilizando, dessa forma, o provimento judicial buscado e, 
conseqüentemente, acarretando a perda superveniente do interesse processual 
do Impetrante. 112 

 

 Por sua vez, a Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, 

em sessão de 12 de fevereiro de 2003, garantiu ao agravante participação em licitação do qual 

fora inabilitado em razão de vícios formais que inquinavam a proposta (AI 286.756-5/5-00, 

rel. Des. Teresa Ramos Marques). Quanto ao fumus boni iuris, a Câmara julgadora alegou que 

“[...] é na sentença que deverá haver conhecimento definitivo sobre o peso das falhas formais 

da agravante no cumprimento das editalícias para sua habilitação”, razão pela qual “deve ser 

prestigiada a maior amplitude de participantes, evitando-se o formalismo exacerbado na fase 

de habilitação”. No entanto, no que diz respeito ao periculum in mora, restou consignado que, 

“sem a liminar, a inabilitação da agravante a teria afastado em definitivo do prosseguimento 

do certame e, mesmo que a sentença lhe fosse favorável ao final, já não lhe teria utilidade” 113. 

 Por fim, é interessante mencionar-se acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região que, em sessão de 17 de fevereiro de 2003, preservou a decisão 

liminar, proferida pelo Juízo da 16ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que 

garantira à empresa agravada o prosseguimento em certame (AI 2002.01.00.023729-7/DF, rel. 

Des. Fed. Selene Maria de Almeida, v.u., negaram provimento). Fundamentalmente, a Turma 

limitou-se a afirmar que, “havendo controvérsia acerca do efetivo cumprimento de disposição 

editalícia, a decisão que propicia à empresa agravada o prosseguimento no certame enquanto 

se discute referida questão, atende ao primado da ampla concorrência” 114. 

 

 

6.5 Análise de casos – F: meio ambiente 

 

 Nas liminares ambientais, também é comum haver dessimetria entre o fumus boni iuris 

e o periculum in mora. Nelas, a situação de urgência costuma ser extremada. Afinal de contas, 

                                                 
112 Disponível em: <http://juris.tjdft.jus.br/docjur/300301/301845.doc>. Acesso em: 29 mai. 2009. 
113 Disponível em: <http://esaj.tj.sp.gov.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=1896403>. Acesso em: 29 mai. 2009. 
114 Disponível em: <http://arquivo.trf1.gov.br/default.asp?processoX=200201000237297>. Acesso em: 29 mai. 
2009. 
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o bem jurídico ameaçado é de enorme relevância, visto que o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado é bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida das presentes e 

futuras gerações, conforme disposto caput do art. 225 da Constituição Federal de 1988. 

Como se não bastasse, a reversibilidade dos danos causados a bens ambientais é assaz 

problemática: em alguns casos, a Natureza precisa despender centenas de anos para 

reconstruir o que o homem destruiu em poucas horas (ex.: recuperação de área devastada); 

noutros casos, a recomposição é impossível (ex.: extinção de uma espécie animal). Isso sem 

contar os casos de poluição nos quais a natureza necessita de milhares de anos para a 

decomposição do material (p. ex., vidro). Logo, não é raro que nessa seara, mesmo que 

incipientes os elementos probatórios relativos à violação à legislação ambiental, sejam 

concedidas liminares apenas com base no periculum in mora. 

De qualquer maneira, a presença do periculum in mora é aqui reforçada pela 

incidência do princípio da precaução, que objetiva prevenir já uma suspeição de perigo, ou 

garantir uma suficiente margem de segurança da linha de perigo (in dubio pro securitate) 115. 

Isso significa que, mesmo que o autor não tenha conseguido coligir ab initio elementos que 

apontem para a probabilidade da existência da pretensão por ele alegada, é de bom alvitre 

conceder-se a tutela liminar para evitar-se o possível início de uma degradação. É como se o 

referido princípio de direito material interviesse na “álgebra processual”, hipertrofiando a 

presença do periculum in mora116. Na prática, isso faz com que, em matéria de proteção ao 

meio ambiente, a concessão de tutela de urgência seja a regra, não a exceção117. 

 Em sessão de 4 de abril de 2007, a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso manteve decisão liminar, proferida em ação civil pública aforada pelo Ministério 

Público, que determinara a paralisação das atividades de beneficiamentos de grãos da empresa 

agravante até que se tomassem as providências necessárias à inibição de emissão de poluentes 

(AI 49815/2006, rel. Des. José Zuquim Nogueira, v.u., negaram provimento). Nesse caso em 

particular, não se pode dizer que a Corte tenha propriamente outorgado uma tutela de urgência 

                                                 
115 Cf., p. ex., DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico, p. 149-152; MANCUSO, Rodolfo de Camargo. 
Transposição das águas do Rio São Francisco, p. 64 e ss. V. ainda: MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito 
ambiental brasileiro, p. 53 e ss. Preferindo empregar a expressão “princípio da prevenção”, p. ex.: FIORILLO, 
Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro, p. 39-41; MILARÉ, Edis. Direito do ambiente, p. 
165-167. 
116 Segundo Celso Antônio Pacheco Fiorillo, Marcelo Abelha Rodrigues Rosa e Maria de Andrade Nery, “dentro 
os instrumentos de tutela ambiental, os mais afetos ao princípio da prevenção são, sem dúvida: o EIA/RIMA, o 
manejo ecológico, o tombamento, as liminares, as sanções administrativas, etc.” (O princípio da prevenção e a 
utilização de liminares no direito ambiental brasileiro, p. 119 – grifos nossos). 
117 Cf. MILARÉ, Edis. Direito do ambiente, p. 961: “[...] no Direito ambiental, diferentemente do que se dá com 
outras matérias, vigoram dois princípios que modificam profundamente as bases e a manifestação do poder de 
cautela do juiz: a) o princípio da prevalência do meio ambiente (da vida) e b) o princípio da precaução, também 
conhecido como princípio da prudência ou da cautela”. 
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extremada pura, tendo em vista que a Câmara julgadora identificou a presença do fumus boni 

iuris a partir de “documentos colacionados aos autos, que foram suficientes para demonstrar a 

poluição causada pela emissão de partículas poluentes pelo agravante, que está prejudicando o 

meio ambiente e também a saúde das pessoas que habitam o seu entorno”. No entanto, o voto 

do Eminente Relator deixa claro o seguinte: 

 

Outrossim, conforme também já ressaltado nos autos, ainda que não tivesse 
sido demonstrada efetivamente a atividade poluidora, seria possível a decisão 
antecipatória da tutela, mediante a verificação de indícios de poluição, 
porque, como é sabido, o Direito Ambiental tem como princípio basilar a 
prevenção. Sob o enfoque dessa ótica preventiva, ressalte-se que a ausência 
de certeza científica absoluta não pode servir de pretexto para procrastinar a 
adoção de medidas efetivas visando a evitar o dano ambiental e à saúde 
daqueles atingidos. Vale dizer que a incerteza científica milita em favor do 
meio ambiente [...].118 

  

 Já a Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em 

sessão de 18 de julho de 2008, manteve decisão liminar que determinara em ação civil pública 

a suspensão das obras realizadas para a construção de uma clínica médica em área próxima ao 

Ribeirão Gaspar Grande, no Município de Gaspar (AI 2008.003664-5, rel. Des. Cid Goulart, 

v.u., negaram provimento). Para o Relator, o projeto mostrado pelo agravante indicava que o 

empreendimento obedeceria ao distanciamento mínimo imposto pela Lei Municipal 1.153/88; 

porém, não havia plena certeza de que sua execução efetivamente obedeceria a essa distância 

mínima, razão por que seria necessária a realização de uma perícia judicial. Como se percebe, 

a decisão liminar escorou-se em meras afirmações trazidas pela associação autora. Entretanto, 

essa presença esquálida de fumus boni iuris acabou sendo compensada por minuciosa análise 

a respeito da presença robusta do periculum in mora e por longas considerações a respeito do 

princípio da precaução. Quanto ao periculum in mora, advertiu-se que “a execução das obras 

nesse momento geraria evidente risco de dano ambiental, dada a proximidade com a margem 

do ribeirão onde pode se verificar a presença de mata ciliar em estado de regeneração”. Já no 

que respeita ao princípio jurídico-ambiental da precaução, consignou-se – entre outras coisas 

– que “não seria prudente, pelo menos até que se comprove que as obras invadirão a faixa tida 

como área de preservação permanente, determinar que as atividades continuem sem antes ter 

a certeza de que o meio ambiente protegido por lei não será afetado pela construção” 119. 

                                                 
118 Disponível em: <http://www.tj.mt.gov.br/jurisprudenciapdf/GEACOR_49815-2006_11-04-07_81940.pdf>. 
Acesso em: 01 jun. 2009. 
119 Disponível em: <http://ap.tjsc.jus.br/jurisprudencia/acnaintegra!rtf.action?qTodas=&qFrase=&qUma=&q 
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 Por sua vez, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em sessão de 

31 de outubro de 2007, manteve liminar, concedida em ação civil pública, que havia ordenado 

a paralisação das atividades de detonação das rochas para a extração de carvão em área que se 

encontra sob o perímetro urbano, até que se realizem estudos sobre o impacto da atividade nas 

residências em solo e sobre os riscos de subsidência da mina no local (AI 2007.04.00.026485-

0/SC, rel. Des. Fed. Edgard Antônio Lippmann Júnior, v.u., negaram provimento). Quanto ao 

fumus boni iuris, o acórdão limitou-se a dizer que as questões debatidas “demandam extensão 

dilação probatória, detalhada investigação técnica e instrução processual, impossível em sede 

de cognição sumária [...]”. No entanto, a afirmação de que ali se estava tratando de “atividade 

de mineração de carvão, potencialmente lesiva ao meio ambiente se não observadas as normas 

técnicas vigentes para a exploração da atividade”, foi fortalecida por pequenas considerações 

acerca do princípio da precaução (“[...] afigura-se imprescindível a prevenção, como medida 

que se antecipe às agressões potenciais à natureza”)120. 

Convém ainda se mencionar o acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região, que, na sessão do dia 15 de janeiro de 2008, manteve a decisão liminar 

proferida pelo Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, a qual 

determinara a retirada imediata de viveiros de camarão e a suspensão das atividades de 

carnicicultura em área de preservação permanente (AI 2007.05.00.0357555-RN, rel. Des. Fed. 

Manoel Erhardt, v.u., negaram provimento). De acordo com a Turma julgadora: 

 

[...] O invocado princípio da preservação aplica-se ao presente caso, pois se 

deve evitar que primeiro ocorra o dano para somente depois resolver a causa 

de sua origem. A Jurisprudência pátria recomenda a proibição liminar de 

condutas aparentemente ilegais e lesivas ao meio ambiente. Dessa forma, 

quando houver dúvida sobre a potencial degradação de uma determinada 

ação sobre o ambiente, toma-se a decisão mais conservadora, evitando-se a 

ação. 121 

 

 Por fim, vale menção o v. acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul, que, em sessão do dia 11 de outubro de 2007, manteve a decisão liminar, 
                                                                                                                                                         
Nao=&qDataIni=&qDataFim=&qProcesso=2008.0036645&qEmenta=&qClasse=&qRelator=&qForo=&qOrgao
Julgador=&qCor=FF0000&qTipoOrdem=relevancia&pageCount=10&qID=AAAG%2B9AALAAAqo3AAD>. 
Acesso em: 01 jun. 2009. 
120 Disponível em: <http://www.trf4.jus.br/trf4/jurisjud/inteiro_teor.php?orgao=1&numeroProcesso=200704000 
264850&dataDisponibilizacao=26/11/2007>. Acesso em: 01 jun. 2009. 
121 Disponível em: <http://www.trf5.jus.br/archive/2008/02/200705000357555_20080211.pdf>. Acesso em: 11 
jul. 2009. 
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proferida em ação civil pública proposta pelo Ministério Público, que determinara a proibição 

do corte e do descapoeiramento da mata nativa existente em imóvel pertencente ao agravante 

(AI 70021128921, rel. Des. Mário Crespo Brum, v.u., negaram provimento). Aqui, no que diz 

respeito ao fumus boni iuris, a Câmara lastreou-se na “notícia de prática, ao menos em tese, de 

descapoeiramento ilícito” (grifos nossos). Já no que concerne ao periculum in mora, 

entendeu-se que é “razoável suspender qualquer ato que possa alterar fisicamente o local, em 

nome do princípio da precaução”, mesmo porque, “após realizado o corte da vegetação, de 

nada adiantaria uma eventual sentença de procedência, visto que o dano ambiental já teria 

ocorrido” 122. 

 

 

6.6 Análise de casos – G: títulos protestados 

 

 São bastante corriqueiros no foro os pedidos de liminar deduzidos contra protestos de 

títulos e outros documentos de dívidas. Porém, os artigos 30 e 34 da Lei 9.492, de 10 de 

setembro de 1997, tornam defesa a exclusão ou a omissão de nomes e protestos, mesmo que 

de forma provisória ou parcial, não decorrente do cancelamento definitivo do protesto. Além 

disso, diz o § 4º do art. 26 que, “quando a extinção da obrigação decorrer de processo judicial, 

o cancelamento do registro do protesto poderá ser solicitado com a apresentação da certidão 

expedida pelo Juízo processante, com menção do trânsito em julgado, que substituirá o título 

ou o documento de dívida protestado”. 

Ora, interpretando-se os três dispositivos em conjugação funcional, chega-se à 

irretorquível conclusão de que a sistemática da Lei 9.492/97 veda o cancelamento liminar de 

protesto e a suspensão provisória de sua publicidade: só se permite a exclusão do protesto e de 

seus efeitos mediante sentença definitiva transitada em julgado. Enfim, após o protocolo do 

título e antes do registro do protesto, é possível a sustação liminar do protesto; entretanto, uma 

vez tirado, o seu registro e a sua publicidade apenas poderão ser elididos em juízo por meio de 

sentença definitiva transitada em julgado. 

Quando muito se aceita a sustação de protesto ainda não lavrado, não o cancelamento 

liminar de protesto ou a sustação da publicidade de protesto já tirado. De acordo com o caput 

do art. 12 da Lei 9.492/97, “o protesto será registrado dentro de 3 (três) dias úteis contados da 

protocolização do título ou documento da dívida”. De acordo ainda o art. 13 da lei, “quando a 

                                                 
122 Disponível em: <http://www.tjrs.jus.br/site_php/jprud2/resultado.php>. Acesso em: 01 jun. 2009. 
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intimação for efetivada excepcionalmente no último dia do prazo ou além dele, por motivo de 

força maior, o protesto será tirado no primeiro dia útil subseqüente”. Logo, ainda que o título 

ou o documento da dívida já tenha sido protocolizado, o juiz poderá obstar-lhe liminarmente o 

protesto, desde que o protesto não tenha ainda sido tirado. Aliás, a conclusão é reforçada 

quando se lê o artigo 20, segundo o qual a lavratura do protesto somente pode ser impedida 

mediante “desistência, sustação ou pagamento”. 

No entanto, a jurisprudência predominante tem entendido que é possível a sustação da 

publicidade de protestos já lavrados em decorrência do exercício do “poder geral de cautela”. 

Afinal de contas, não é fácil para o autor da demanda monitorar o comportamento do portador 

do título e requerer em juízo a sustação liminar do protesto em si dentro dos 3 (três) dias úteis 

contados da protocolização do documento. Não se pode esquecer, além do mais, que protestos 

indevidos costumam desgastar o crédito de empresas cuja atividade dependa de boa reputação 

perante o mercado, o que lhes provoca graves danos patrimoniais e extrapatrimoniais. 

Nessas situações, pode-se perceber que as decisões liminares de sustação de protesto 

portam consigo grandes assimetrias quanto à análise dos pressupostos para a concessão da 

tutela de urgência. Geralmente premidos pela necessidade de decidir em tempo curto, os 

juízes costumam deferir pedidos desse tipo atendo-se apenas à presença do periculum in mora 

e pospondo a análise do direito alegado pelo autor. E não é de se estranhar que assim seja: 

muitas vezes, o deslinde da causa depende da realização de prova pericial e/ou testemunhal, 

razão por que se torna difícil à parte autora coligir ab initio elementos que apontem 

simpliciter et de plano para a nulidade, a anulabilidade ou a ineficácia do título protestado. 

Em sessão de 22 de dezembro de 2005, a Décima Oitava Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul determinou liminarmente o cancelamento imediato de protestos 

de duplicatas sacadas em desfavor da empresa agravante (AI 70012826798, rel. Des. Agathe 

Elsa Schmidt da Silva, maioria, deram provimento). De acordo com a Corte: 

 

[...] com o fim de evitar decisão temerária, em havendo dúvidas quanto a 
quem de fato deve ser atribuída a dívida decorrente das hospedagens em 
hotéis, realizadas em nome da agravante, para o fim de resguardar eventual 
prejuízo que de tal fato possa ocasionar a mesma e que daí venha a resultar 
em dano de difícil reparação, dou provimento ao agravo de instrumento 
interposto, para o fim de determinar o cancelamento de todos os protestos 
objetos da ação cautelar de sustação de protesto. 123 

 

                                                 
123 Disponível em: <http://www.tjrs.jus.br/site_php/jprud2/resultado.php>. Acesso em: 12 jun. 2009. 
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 Em sessão de 18 de maio de 2000, a Segunda Câmara de Direito Civil do Tribunal de 

Justiça de Santa Catarina manteve liminar concedida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de São 

Bento do Sul, que ordenara a imediata sustação do protesto de nota promissória supostamente 

sacada pela empresa agravada sob coação (AI 1996.007379-5, rel. Des. Mazoni Ferreira, v.u., 

negaram provimento). De acordo com a Câmara, “[...] a controvérsia sobre a exigibilidade do 

título deverá ser discutida na ação principal”, motivo pelo qual, “caracterizada a dúvida sobre 

a exigibilidade do título cambiário, impõe-se cautela condicionada à prestação de caução, pois 

a efetivação do protesto, nestas circunstâncias, seria temerária” 124. 

 Já em sessão de 22 de abril de 2002, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça 

do Sergipe manteve a liminar concedida pelo juízo da Comarca de Nossa Senhora do Socorro, 

que ordenou in initio litis a sustação de protestos de duplicatas sacadas contra a agravada (AI 

20012056689, rel. Des. Roberto Eugênio da Fonseca Porto, v.u., negaram provimento). Para o 

aludido Tribunal: 

[...] se existe um litígio envolvendo o débito da relação obrigacional travada 
entre as partes, decorrente da alegação de defeito da mercadoria negociada, 
ou seja, se há uma incerteza no tocante ao perfeito cumprimento da 
obrigação, é de bom alvitre que se impeça a positivação do nome do autor da 
ação cautelar, pois se pode constatar a posteriori, em sede da ação principal, 
a veracidade de suas alegações. Como bem ressaltei, quando da análise do 
efeito suspensivo perquirido, como não há certeza do cumprimento da 
obrigação, deve o direito amparar, prima facie, a pretensão daquele que 
sofrerá maiores prejuízos com a efetivação da medida pelo credor. 125 

 

 Por sua vez, a Décima Quinta Câmara de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça de 

São Paulo, em sessão de 3 de maio de 2005, manteve liminar concedida para sustar protesto 

de cheque (AI 7.005.330-0, rel. Des. Edgard Jorge Lauand, v.u., negaram provimento). Como 

bem advertido pela Câmara julgadora: 

 

Se há dúvidas quanto à origem do cheque e seu correto preenchimento, 
apresenta-se razoável que seja impedido o protesto pelo não pagamento 
independentemente de caução. O valor é elevado e um protesto iria atingir 
quem o sofre de maneira muito mais prejudicial do que aquele que se diz 
credor. Aliás, não seria necessário o protesto para que pudesse o credor 
ingressar com a cobrança de forma que não vislumbra qualquer prejuízo ao 
agravante e, por esta razão, deve prevalecer a decisão monocrática 
impedindo o protesto que ira prejudicar de forma quase que irreversível a 
empresa agravada. A cautela determina a prevalência da decisão monocrática 

                                                 
124 Disponível em: <http://ap.tjsc.jus.br/jurisprudencia/acpesquisa!pesquisar.action?qTodas=&qFrase=&qUma= 
&qNao=&qDataIni=&qDataFim=&qProcesso=1996.0073795&qEmenta=&qClasse=&qRelator=&qForo=&qOr
gaoJulgador=&qCor=FF0000&qTipoOrdem=relevancia&pageCount=10>. Acesso em: 12 jun. 2009. 
125 Disponível em: <http://www.tj.se.gov.br/tjnet/jurisprudencia/relatorio.wsp?tmp_numprocesso=2001205689 
&tmp_numAcordao=2002736&wi.redirect=9KWKMH037Q>. Acesso em: 12 jun. 2009. 
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para evitar a causação de prejuízo. Todas as demais questões não podem ser 
debatidas neste agravo e serão melhor apreciadas no curso da ação principal 
a ser proposta. 126 

 

 Por fim, em sessão do dia 13 de fevereiro de 2008, a Décima Quarta Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Paraná determinou liminarmente a sustação do protesto, que havia sido 

indeferida pelo juízo da 12ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana 

de Curitiba (AI 0456939-3, rel. Des. Edson Vidal Pinto, v.u., deram provimento). No que diz 

respeito ao periculum in mora, entendeu-se que o “indeferimento da liminar certamente expõe 

a prejuízos a agravada [rectius: “agravante”], sobretudo com a restrição de crédito”. No que 

concerne ao fumus boni iuris, afirmou a Câmara julgadora que: 

 

[...] a alegação de inexistência de relação entre as partes é capaz de fornecer 
dúvida sobre a questão e, com o ajuizamento da ação declaratória de 
nulidade de título, dão agasalho ao pleito liminar, especialmente quando se 
percebe tratar de questão complexa e que, ao que parece, dependerá de 
formação de prova do decorrer da ação. 127 

 

 Deve-se ressaltar que a concessão de muitas dessas liminares de sustação de protesto é 

condicionada à prestação de caução128. Porém, alguns juízes têm desvirtuado o uso da caução 

para suprir o “direito raquítico” afirmado pelo autor. Se o juiz tiver dúvida sobre a existência 

da pretensão de direito material alegada em juízo [= juízo de evidência zero], terá de denegar 

a liminar (ou concedê-la se, na sua avaliação, o periculum in mora for suficientemente denso 

para “compensar” a esqualidez do fumus boni iuris). 

Por outro lado, se o direito afirmado em juízo parecer inexistente ao juiz [= juízo de 

evidência negativa], deverá ele indeferir o pedido de liminar, ainda que o periculum in mora 

se lhe mostre extremado. Contudo, não nos parece correto que a caução seja empregada como 

substituta (al. “Ersatz”) do fumus boni iuris, como forma de suprir a falta de evidência ou de 

corrigir uma evidência negativa. A caução (judicial) presta-se preventivamente a resguardar 

eventual direito a ressarcimento de danos sofridos pela parte contrária (e, conseguintemente, a 

garantir a efetividade de eventual execução forçada de crédito em dinheiro) 129. Portanto, 

                                                 
126 Disponível em: <http://esaj.tj.sp.gov.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=785082>. Acesso em: 12 jun. 2009. 
127 Disponível em: <http://www.tj.pr.gov.br/portal/judwin/consultas/jurisprudencia/JurisprudenciaDetalhes.asp? 
Sequencial=1&TotalAcordaos=1&Historico=1&AcordaoJuris=647173>. Acesso em: 14 jun. 2009. 
128 Entendendo ser dispensável a caução se o protesto é facultativo (de fins meramente probatórios) e se inexiste 
direito de regresso a resguardar, e.g.: THEODORO JR., Humberto. Processo cautelar, p. 107; VILLAR, Willard 
de Castro. Ação cautelar inominada, p. 113.  
129 Cf., e.g., CALAMANDREI, Piero. Introdução ao estudo sistemático dos procedimentos cautelares, p. 74-75. 
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existe para a preservação dos interesses do réu, e não dos interesses do autor. Enfim, não se 

presta a favorecer o autor nem a ajudá-lo a conseguir a liminar. 

 Como bem diz Humberto Theodoro Jr. 

 

Deve-se, outrossim, evitar que o simples uso da contracautela leve à 
facilitação abusiva da tutela preventiva. [...] Contentar-se apenas com a 
caução como condição de acesso ao uso da tutela cautelar importaria enorme 
desnaturação do processo cautelar, visto que colocaria o atendimento do 
pedido condicionado apenas à garantia de ressarcimento do dano eventual 
pela parte, e não ao superior interesse do Poder Judiciário em garantir 
exeqüibilidade e eficiência do processo a que têm direito as partes. [...] Eis 
por que a contracautela se apresenta como instituto a ser utilizado com 
prudência, tanto para não franquear a tutela cautelar a quem tecnicamente 
não faz jus a ela, como para não interditar seu uso por parte daqueles que 
realmente merecem seu amparo emergencial. 130 

 

 

6.7 A estrutura tópico-argumentativa da tutela de urgência extremada pura 

 

Sob o ponto de vista discursivo, o pedido de tutela de urgência extremada pura edifica-

se sobre loci radicalmente diferentes daqueles que embasam um pedido de tutela de evidência 

extremada pura. O advogado-orador costuma construir a “estratégia de vitória” dentro de uma 

racionalidade predominantemente substancial, pluralista e dialogal [“phrónesis” – φρόνησις]. 

Reclama-se do juiz-ouvinte uma postura ativa, de “conversação” com os elementos de 

prova que instruem a postulação da medida liminar. Pretende-se que ele seja convencido, 

diante das especificidades do caso concreto, de que existe uma situação emergencial que 

merece a tutela jurisdicional. Nesse sentido, a intenção não é “subjugar” a liberdade judicial 

de decidir, mas “negociar” com ela. Não se trata de forçar o julgador a encaixilhar-se 

subalternamente em um entendimento jurisprudencial superior, mas sim de fazê-lo escutar 

com atenção a narrativa de um drama em nível de igualdade. Para isso, o orador acaba 

recorrendo a apelos abundantes de eqüidade (a fim de que o magistrado se apegue menos às 

exigências formais do ordenamento jurídico positivo e mais às normas materiais de justiça 

concreta), aderência ao problema (para que o julgador se comova com o problema do autor e 

tome uma posição prática) e prudência (a fim de que os interesses em jogo sejam compostos 

                                                 
130 Processo cautelar, p. 142-143. Nesse mesmo sentido, p. ex.: LACERDA, Galeno. Comentários ao Código de 
Processo Civil. v. VIII. t. I, p. 346; ORIONE NETO, Luiz. Tratado das liminares. v. I, p. 397-399. Contra, 
entendendo ser possível condicionar a cautela à contracautela quando for evidente o periculum in mora, mas 
ausente o fumus boni iuris, v.g.: CALMON DE PASSOS, A questão das liminares e o perecimento do direito, p. 
53. Para Bettina Rizzato Lara, será cabível a exigência de caução quando houver dúvida quanto à concessão da 
liminar na ação cautelar (Liminares no processo civil, p. 117). 
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com sabedoria prática). Assim, a decisão judicial que aqui se requer acaba sendo marcada por 

uma maior escala de compartilhamento, de pessoalidade e de carisma. Nela interfere menos o 

autoritarismo abstrato da jurisprudência dos Tribunais e mais a concretude dos fatos 

demonstrados ab initio. 

Não por outro motivo, na tutela de urgência extremada pura, a petição inicial é bem 

menos lógico-demonstrativa e mais tópico-argumentativa. Ela fia-se menos em considerações 

hipotético-normativas e muito mais em cadeias racionais concretas, situadas no espaço-

tempo e vinculadas ao hic et nunc. 

Justamente porque nas tutelas de urgência extremada pura prevalecem razões de fato, 

poder-se-ia imaginar que – no processo de composição textual da petição inicial – a descrição 

objetiva do caso concreto seria absolutamente infensa às estratégias retórico-pragmáticas e às 

estruturações persuasivas. Porém, há tempos a teoria analítica do discurso vem demonstrando 

que o conteúdo descritivo é indissociável de um propósito estratégico, ou seja, de um ponto de 

vista que oriente argumentativamente os enunciados. Assim, toda investida lingüística em um 

caso pode fracionar-se e reagrupar-se num repertório de cinco operações de base de seqüência 

e extensão variáveis: α) ancoragem [= ingresso do caso]; β) aspectualização [= fragmentação 

e qualificação do caso]; γ) correlação por contigüidade [= colocação do caso em uma situação 

espacial e temporal mediante a reestruturação organizadora da experiência]; δ) correlação por 

analogia [=assimilação comparativa do caso]; ε) reformulação [= renomeação do caso] 131. 

Ao exercer a sua habilidade situacional, portanto, o advogado-orador sempre pode 

imprimir uma reestruturação organizadora ao caso concreto, reenquadrando-a da maneira 

mais adequada ao convencimento do julgador. Dessa forma, grandes advogados soem vencer 

suas causas não porque sabem discorrer longamente sobre intrincadas teses jurídicas, mas 

porque dominam a arte de bem articular os fatos. 

Logo, o arrazoado ganha em multiplicidade quantitativa de elementos de convicção. O 

raciocínio sistêmico e axiomático cede passo a um raciocínio problemático e prudencial. As 

operações quase-silogísticas dão lugar a entimemas. A vinculatividade e a adequação formal 

são substituídas pela discricionariedade e pela sustentação substancial. A subsunção (que é o 

liame lógico que liga o caso concreto a um comando normativo preexistente, geral e abstrato) 

é removida pela sobresunção (que é a invenção de uma solução pelo intérprete-aplicador em 

face da inexistência de um prévio comando normativo). 

                                                 
131 Sobre essas operações: ADAM, Jean-Michel. Descrição, p. 153-154. 
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Se na tutela de evidência extremada pura a aceitabilidade da postulação é construída 

sob critérios retórico-sistêmicos, na tutela de urgência extremada pura os critérios de que o 

advogado-orador se vale são fundamentalmente retórico-situacionais: além de estabelecer 

estratégias argumentativas para a obtenção da tutela liminar, a petição inicial tem de 

embrenhar-se dialogicamente na situação concreta e singular, construindo seu discurso em 

função das partes, das circunstâncias do conflito, dos intentos em jogo e das finalidades inter-

relacionais. Isso demonstra que a razão da tutela de emergência extremada pura é 

contextualizada, humanizada e personalizada. Com isso, em relação à tutela de evidência 

extremada pura, o esforço justificativo é muito mais complicado. Mesmo porque existe 

sempre a necessidade de mitigar-se de plano um dubium, ínsito a toda e qualquer prova 

coligida ainda sob uma cognição não exaurida. 

Daí já se vê que, no caso das tutelas de urgência extremada pura, o pressuposto nuclear 

implícito do respectivo corpus argumentativo é a idéia, defendida por Pontes de Miranda, de 

que a decisão concessiva da liminar é um ato jurídico, e não uma norma jurídica individual e 

concreta132. Como ato, a decisão fia-se no ius positum, toma-o como ponto-de-partida, mas 

não tem de adequar-se literalmente a qualquer comunicação normativo-textual. Nas tutelas de 

urgência extremada pura, assiste-se a uma inegável hetero-validação (porquanto não se pode, 

aqui, romper formalmente com os postulados do Estado de Direito); porém, os expedientes de 

autovalidação sobressaem (pois a parcela mais considerável da sua legitimidade se deve à sua 

capacidade de configurar uma regulação provisória da situação individual concreta em função 

das particularidades reais do caso). 

Portanto, é possível asseverar que nas tutelas de evidência extremada pura a validade 

da decisão é preponderantemente sintático-sistêmica, ao passo que nas tutelas de urgência 

extremada pura a validade é de tipo semântico-situacional (conquanto para a validade desses 

dois tipos de tutela também contribuam aspectos retórico-pragmáticos, como já visto 

anteriormente). 

 

 

 

 

 

                                                 
132 Cf. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. t. V, p. 152-
153. 



 89 

7 OUTROS TIPOS DE LIMINAR 

 

 

7.1 Algumas considerações prévias 

  

 A tutela de evidência extremada pura e a tutela de urgência extremada pura são as duas 

hipóteses mais extravagantes de providência liminar, uma vez que sua concessão se afasta do 

usual. Talvez seja melhor dizer que se cuida das duas hipóteses mais atípicas de liminaridade, 

uma vez que são as tutelas que mais se distanciam dos “tipos normais” descritos no caput e no 

inciso I do art. 273 do CPC, no inciso IV do art. 801 do CPC, e no inciso II do art. 7º da Lei 

1.533/51. Elas integram a angustiante categoria dos “casos-limite”, sempre de difícil destrinça 

pelos mais diversos ramos do conhecimento. 

As tutelas liminares cautelares e satisfativas são comumente outorgadas em presença 

de fumus boni iuris e periculum in mora. Entretanto, nos casos de tutela de evidência 

extremada pura e de tutela de urgência extremada pura, esses dois pressupostos não se 

justapõem: um deles se mostra em grau exagerado, tornando dispensável a análise da presença 

do outro. 

De qualquer maneira, se a prática quotidiana forense permite esses tipos de tutela, com 

maior razão admitirá outras modalidades de liminar, menos radicais, em que o fumus boni 

iuris e o periculum in mora se fazem concomitantemente presentes, em níveis extremados ou 

não. Non debet, cui plus licet, quod minus est non licere. Ou seja, se a práxis entende que há 

causa suficiente quando se concedem a tutela de evidência extremada pura e a tutela de 

urgência extremada pura, a fortiori terá ela motivos de sobra para admitir a possibilidade de 

concessão de tutela de evidência extremada e de urgência não-extremada, de tutela de 

urgência extremada e de evidência não-extremada, de tutela de evidência e urgência 

extremadas e de tutela de evidência e urgência não-extremadas. 

E realmente as aceita. 

Além dessas hipóteses, há ainda outros dois tipos de liminar, “puros”, cuja concessão 

só depende da presença exagerada do fumus boni iuris ou do periculum in mora; porém, aqui, 

esse exagero não é constatado pelo juiz in concreto, mas presumido por lei. 

 

 

7.2 A tutela de evidência extremada e de urgência não-extremada 
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Na tutela de evidência extremada e de urgência não-extremada, existe uma sobejidão. 

O juiz poderia cingir-se à concessão de uma tutela de evidência extremada pura, uma vez que 

a existência da pretensão de direito material alegada pelo autor lhe parece quase-certa. Porém, 

há um plus. Além de um fumus boni iuris contundente, verifica-se também a presença de um 

periculum in mora, se bem que em grau mais tênue. De um lado, uma evidência em patamares 

altos; de outro, uma urgência em patamares medianos. Daí a assimetria entre os pressupostos. 

Logo, pode-se afirmar que a tutela de evidência extremada e de urgência não-extremada nada 

mais é do que uma tutela de evidência extremada reforçada. Há motivos de sobra para que se 

conceda a liminar, pois. 

Em matéria tributária, não raro se concedem liminares suspensivas da exigibilidade do 

crédito fundadas não só na palmar ilegalidade ou inconstitucionalidade do tributo (fumus boni 

iuris), como também na proibição do solve et repete (periculum in mora)133. Aqui, os juízes 

entendem que existe periculum in mora quando se impele o contribuinte a recolher um tributo 

manifestamente ilegítimo para só depois reavê-lo, visto que nesse caso a parte terá de sujeitar-

se ao lento e tormentoso caminho dos precatórios. Como se pode perceber, não se trata de um 

periculum in mora extremado, em que a empresa contribuinte corre o risco de extinguir-se ou 

de ver o exercício de sua atividade econômica dificultada caso continue a pagar a exação. Não 

existe, propriamente, portanto, um “risco de dano irreparável”. De qualquer forma, esse tipo 

periculum in mora pode encaixar-se naquilo que o sistema de direito processual civil positivo 

chama de “risco de dano difícil reparação”, que é aquela reparação que reclama um posterior 

e demorado processo 134. 

Em matéria previdenciária, também é comum a concessão de liminares que ordenam a 

implantação, o restabelecimento ou a revisão de certo benefício de prestação continuada, seja 

porque a recusa do INSS se mostra flagrantemente ilegítima (fumus boni iuris), seja porque o 

                                                 
133 Pode-se ver essa configuração argumentativa, e.g., nas seguintes decisões: TRF da 1ª Região, Terceira Turma, 
AG 2002.01.00.017564-0-MG, rel. Des. Fed. Olindo Menezes, j. 04.02.2003, DJ 28.02.2003, p. 108; TRF da 1ª 
Região, Oitava Turma, AG 2005.01.00.023384-9-MG, rel. Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso, j. 14.12.2005, DJ 
19.12.2005, p. 161; TRF da 2ª Região, Quarta Turma, AG 1999.02.01.049707-1-ES, rel. Des. Fed. Rogério 
Carvalho, j. 06.12.2000, DJ 12.03.2001; TRF da 2ª Região, Quarta Turma, AG 2000.02.01.027856-0-RJ, rel. 
Des. Fed. Fernando Marques, j. 10.04.2002, DJU 13.09.2002, p. 1261; TRF da 3ª Região, Sexta Turma, AG 
1999.03.00.058736-3-SP, rel. Juíza Diva Malerbi, j. 15.03.2000, DJU 26.04.2000, p. 93; TRF da 3ª Região, 
Quarta Turma, rel. Juíza Lúcia Figueiredo, j. 03.06.1998, DJ 13.08.1999, p. 483; TRF da 3ª Região, Quarta 
Turma, AG 97.03.0451322-SP, rel. Juiz Newton de Lucca, j. 16.09.1998, DJ 30.03.1999, p. 727; TRF da 3ª 
Região, Quarta Turma, AGA 96.03.030838-2-SP, rel. Juiz Souza Pires, j. 06.11.1996, DJ 03.04.1997, p. 20026. 
134 Segundo a doutrina, “é incerta a reparação que reclama posterior e demorado processo; a que exige meios 
custosos ou de manipulação anormalmente trabalhosa; também difícil e incerta a que exige o envolvimento de 
pessoas especialmente qualificadas cujo recrutamento seja problemático ou demasiadamente oneroso” 
(CALMON DE PASSOS, J. J. Comentários ao Código de Processo Civil. v. X, 97). 
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benefício possui natureza alimentar (periculum in mora) 135. Nesses casos, é interessante notar 

que os magistrados não partem da idéia tradicional de que o risco de dano deve ser provável e 

demonstrado. Ao contrário: o caráter alimentar do benefício faz com que seja presumida uma 

potencial situação de risco para o demandante. Contudo, o simples fato de alguém ser autor de 

uma demanda previdenciária não faz dele um necessitado. Nem sempre quem afirma em juízo 

a titularidade do direito a um benefício ou à revisão dele passa por dificuldade financeira. No 

entanto, ainda que o periculum in mora não seja extraordinário, a parte provavelmente obterá 

a tutela jurisdicional liminar se o direito por ela alegado parecer ao juiz de evidência gritante. 

 

 

7.3 A tutela de urgência extremada e de evidência não-extremada 

 

 Também na tutela de urgência extremada e de evidência não-extremada há sobejidão, 

já que, além de haver causa suficiente para a concessão de uma tutela de urgência extremada 

pura, existe a presença de um fumus boni iuris, que ainda não atinge a quase-certeza. Ou seja, 

tem-se aqui, outrossim, uma dissimetria de pressupostos: a urgência se encontra em patamares 

elevados; a evidência, em níveis intermediários. Trata-se, portanto, de uma tutela de urgência 

extremada robustecida, com razões de sobra para ser concedida. Nesse sentido, pode-se dizer 

que a tutela de urgência extremada e de evidência não-extremada e a já mencionada tutela de 

evidência extremada e de urgência não-extremada são enantiomorfas. Uma é a contraface da 

outra. 

Decisões sobre esse tipo de tutela liminar se podem colher aos montes nos repertórios 

de jurisprudência. Basta, p. ex.: a) nos casos de plano de saúde, que o juiz ordene a internação 

                                                 
135 Pode-se ver tal configuração argumentativa, e.g., nas seguintes decisões: TRF da 1ª Região, Primeira Turma, 
AG 2004.01.00.023805-6-BA, rel. Des. Fed. José Amilcar Machado, j. 28.11.2005, DJU 06.02.2006, p. 40; TRF 
da 2ª Região, Quarta Turma, AGV 2003.02.01.016866-4-RJ, rel. Des. Fed. Rogério Carvalho, j. 12.05.2004, 
DJU 11.06.2004, p. 341; TRF da 2ª Região, Quarta Turma, AG 99.02.17046-3-RJ, rel. Des. Fed. Arnaldo Lima, 
j. 20.08.2003, DJU 08.09.2003, p. 69; TRF da 2ª Região, Segunda Turma, AG 2001.02.01.046686-1-ES, rel. 
Des. Fed. Antonio Cruz Netto, j. 11.06.2003, DJU 27.01.2003, p. 62; TRF da 3ª Região, Décima Turma, AG 
2006.03.00.1241758-SP, rel. Juiz Sérgio Nascimento, j. 22.05.2007, DJU 06.06.2007, p. 539; TRF da 3ª Região, 
Primeira Turma, AG 2003.03.00.033237-8-SP, rel. Juiz Johonsom di Salvo, j. 08.03.2005, DJU 30.03.2005, p. 
288; TRF da 3ª Região, Quinta Turma, AG 1999.03.00.007359-8-SP, rel. Juíza Eva Regina, j. 19.08.2002, DJU 
06.12.2002, p. 616; TRF da 3ª Região, Primeira Turma, AG 98.03.047175-9-SP, rel. Juiz Paulo Conrado, j. 
25.03.2002, DJU 13.08.2002, p. 181; TRF da 3ª Região, Quinta Turma, AG 1999.03.00.0086192-SP, rel. Juíza 
Ramza Tartuce, j. 19.10.1999, DJU 25.04.2000, p. 755; TRF da 3ª Região, Segunda Turma, AG 98.03.0482637-
SP, rel. Juiz Maurício Kato, j. 05.03.1999, DJU 04.08.1999, p. 331; TRF da 3ª Região, Primeira Turma, AG 
90.00.302237-1-SP, rel. Juiz Pedro Rotta, 24.10.1991, DOE 30.06.1993, p. 75; TRF da 3ª Região, Primeira 
Turma, AG 92.03.015423-0-SP, rel. Juiz Jorge Scartezzini, j. 20.04.1993, DJ 31.05.1993, p. 126; TRF da 5ª 
Região, Terceira Turma, AG 2000.05.00.016650-0-CE, Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho, j. 
09.10.2003, DJ 06.11.2003, p. 381; TRF da 5ª Região, Segunda Turma, AG 2000.05.00.0407485-CE, rel. Des. 
Fed. Petrucio Ferreira, j. 06.03.2001, DJ 05.10.2001, p. 890. 
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hospitalar do autor, afirmando que, além de a parte correr risco de morte, a cláusula contratual 

de exclusão de cobertura lhe parece ser abusiva, embora haja a necessidade de uma meditação 

mais aprofundada sobre essa questão136; b) nos casos de concurso público, que o juiz ordene a 

participação do autor nas etapas subseqüentes do processo seletivo, asseverando que, além de 

haver o risco de a ação perder seu objeto, nos autos existem indícios (p. ex., atestado 

particular expedido por profissional contratado pelo próprio demandante) de que o candidato 

não padece das doenças constatadas no exame médico ou psicotécnico que o eliminou137; c) 

nos casos de licitação, que o juiz ordene o prosseguimento da empresa no certame público, 

afirmando que, além do risco de difícil efetivação da futura sentença de procedência, num 

juízo ainda estreito parece ilegal a cláusula do edital com arrimo na qual o licitante foi 

eliminado138; d) nos casos de meio ambiente, que o magistrado ordene a paralisação da obra 

ou da atividade econômica, afirmando que, além da necessidade de precaução contra os 

perigos de males irremediáveis à saúde da população circunvizinha, há indícios nos autos 

(e.g., laudo não-oficial encomendado pela própria parte) de que o empreendimento é poluente 
                                                 
136 V., e.g.: TJSP, Décima Câmara de Direito Privado, AI, rel. Des. Octávio Helene, j. 10.04.2006, v.u., negaram 
provimento: “Quando bem jurídico relevantíssimo está submetido a iminente risco de lesão grave e irreparável, 
há de se entender que se reveste da aparência do bom direito (fumus boni iuris) a pretensão que encontra 
respaldo em entendimento jurisprudencial considerável, ainda que não pacifico. Assim há de ser tida, 
conseqüentemente, a pretensão fundada no entendimento de ser abusiva em si mesma a cláusula que exclui 
determinada enfermidade da cobertura devida por força de contrato de prestação de assistência médico-hospitalar 
(plano de saúde). Operadora que se nega a cobrir transplante de fígado porque excluído por cláusula contratual. 
Recurso provido para deferir liminarmente a cautelar e assim assegurar o bem de vida tutelado até que, na ação 
principal, se decida a respeito da validade da cláusula” (Disponível em: <http://esaj.tj.sp.gov.br/cjsg/getArquivo. 
do?cdAcordao=2153086>. Acesso em: 02 julho 2009). 
137 V., p. ex.: TJRJ, Terceira Câmara Cível, AI 2009.002.21347, rel. Des. Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, j. 
05.06.2009, negou seguimento: “Constitucional e processual civil. Agravo de instrumento. Ação visando a 
anulação de ato administrativo. Concurso público de admissão ao curso de formação de oficiais da Polícia 
Militar. Reprovação no exame de saúde oftalmológico. Apresentação de exame por médico particular, como 
conclusão divergente e favorável ao candidato. Decisão antecipatória da tutela, que determina o prosseguimento 
do autor no certame. Candidato que exerce função policial sem qualquer restrição de ordem oftalmológica. 
Verossimilhança do alegado, quanto a possível vício de motivação do ato administrativo. Necessária preservação 
do direito, situado em sede constitucional, de candidatar-se a cargo público. Situação em que, mais do que a 
possibilidade, há certeza de lesão grave ao candidato caso sua eliminação, ao fim, se mostre injustificada. 
Possibilidade e necessidade de antecipação da tutela. Precedentes do STJ e do TJ/RJ. Incidência do Verbete nº 
59 da súmula do TJRJ. Manifesta improcedência recursal. Agravo a que se nega seguimento, com amparo no art. 
557, CPC” (Disponível em: <http://srv85.tj.rj.gov.br/ConsultaDocGedWeb/faces/ResourceLoader.jsp?idDocu 
mento=00033239372BC74805572A15D377552F8097ECC4021F115D>. Acesso em: 02 jul. 2009). 
138 V., e.g.: TRF da 1ª Região, Quinta Turma, AG 2003.01.00.011117-9-DF, rel. Des. Fed. Selene Maria de 
Almeida, j. 29.06.2005, v.u., negaram provimento: “1 - A omissão existente no edital consistente em ausência de 
indicação sobre a responsabilidade pela realização de exames de qualidade do ar em determinadas sucursais da 
instituição financeira traduz o ‘fumus boni iuris’ necessário ao deferimento da liminar. 2 - O ‘periculum in mora’ 
resta consubstanciado no curto espaço de tempo entre o lançamento do edital e a abertura dos envelopes com a 
proposta, estimado em cerca de 20 (vinte) dias, para a contratação de serviços de manutenção de sistemas de 
climatização em diversas unidades da Caixa Econômica Federal no Estado da Paraíba. 3. O edital deve ser claro 
estipulando com clareza o objeto do seu contrato, não sendo admissível cláusula ambígua que leve a 
compreensão que o objeto pode ser maior do que o texto prevê. 4 - Presentes os requisitos, resta mantida a 
decisão que deferiu a liminar, à míngua de razões que contrariem os argumentos da agravada. 5 - Agravo 
improvido” (Disponível em: <http://arquivo.trf1.gov.br/default.asp?processoX=200301000111179>. Acesso em: 
02 jul. 2009). 
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em demasia139; e) nos casos de título protestado, que o juiz determine a sustação do protesto, 

afirmando que, além do risco de que o crédito da empresa seja abalado, é verossímil a 

alegação de que o negócio jurídico subjacente é inexistente, nulo, anulável ou ineficaz140. 

 

 

7.4 A tutela de evidência e urgência extremadas 

 

O fenômeno liminar vive, aqui, seu momento mais intenso. Se existem razões de sobra 

para a concessão da tutela de evidência extremada e de urgência não-extremada e da tutela de 

urgência extremada e de evidência não-extremada, essas razões superabundam quanto se está 

diante de situações em que se vêem presenças robustas tanto de evidência quanto de urgência. 

Trata-se, aliás, de uma situação corriqueira no labor forense de todos os dias. É o caso, e.g.: a) 

do contribuinte que, além de não conseguir obter certidão de regularidade fiscal em razão de 

débitos tributários por ele já recolhidos, se vê impedido de exercer regularmente sua atividade 

empresarial141; b) do segurado da Previdência Social que, além de possuir em seu favor laudo 

                                                 
139 V., p. ex.: TJRS, Primeira Câmara Cível, AI 70018662056, rel. Des. Henrique Osvaldo Poeta Roenick, j. 
13.06.2007, v.u., negaram provimento: “Estando demonstrado, ao menos em juízo de cognição sumária, o dano 
ambiental provocado pelo uso de canais e drenagens junto à Lagoa Formosa e o Canal São Gonçalo, para 
irrigação de lavouras de cultura de arroz, mostra-se cabível a liminar, concedida na instância originária, 
determinando a suspensão das atividades. Contudo, não sendo possível, neste momento processual, em sede de 
cognição sumária, verificar a extensão do dano, o efetivo descumprimento de Termos de Ajustamento firmados 
pelo agravante, bem como a efetiva utilização de Áreas de Preservação Permanente, não se mostra prudente a 
determinação contida na medida liminar, deferida na instância originária, de imediato desfazimento dos canais e 
obras de irrigação e de drenagem localizados na propriedade do agravado. Máxime quando este acostou aos 
autos autorizações, de caráter precário, para a realização das irrigações, estando a lavoura de arroz em fase de 
colheita, circunstância que, a essas alturas, não apenas não evitaria o dano ambiental, como também implicaria 
em considerável prejuízo à economia local, sabidamente dependente dos recursos movimentados com a safra de 
arroz. Incertezas quanto à validade das Licenças apresentadas pelo agravante, bem como se construção das obras 
de drenagem lesivas ao meio ambiente foram procedidas em momento posterior à aquisição da gleba, a ensejar a 
mais ampla dilação probatória, de forma prévia ao desfazimento dos canais já existentes e lavouras cultivadas. 
Presença dos requisitos da verossimilhança do direito invocado e do risco na demora, a justificar a manutenção, 
em parte, da medida liminar concedida, suspendendo a determinação de desfazimento dos canais e obras de 
irrigação. Agravo provido, em parte” (Disponível em: <http://www.tjrs.jus.br/site_php/jprud2/resultado.php>. 
Acesso em: 02 jul. 2009). 
140 V., e.g.: TJSC, Primeira Câmara de Direito Comercial, AI 2004.001388-4, rel. Des. Ricardo Fontes, j. 
10.03.2005: “A cautelar de sustação de protesto condiciona-se, na sua possibilidade jurídica, à presença dos 
pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, relegado à lide de fundo o exame mais minucioso a 
respeito da constituição do crédito, dos pressupostos da relação jurídica e da negociação subjacente, além de 
outros pormenores a influenciarem na exigibilidade ou não dos valores dos títulos apontados para protesto. 
Havendo indícios do fumus boni iuris, revelado este na plausibilidade das assertivas acerca da solução do débito 
revelado nas duplicatas mercantis encaminhadas a Cartório, justifica-se a sustação liminar dos efeitos do protesto 
pretendido (AI n. 2003.029689-1, de São Bento do Sul, Rel. Des. Trindade dos Santos, DJ de 13.05.04)” 
(Disponível em: <http://ap.tjsc.jus.br/jurisprudencia/acnaintegra!html.action?qTodas=agravo+e+instrumento 
+e+susta%E7%E3o+e+protesto+e+liminar+e+fumus+e+boni+e+iuris&qCor=FF0000&qTipoOrdem=relevancia
&d-49489-p=3&qID=AAAG%2B9AALAAAeCyAAB&qFrase=&qUma=>. Acesso em: 02 jul. 2009). 
141 V., e.g.: TRF da 1ª Região, Sétima Turma, AI 2004.01.00.003056-0-MG, rel. Des. Fed. Tourinho Neto, j. 
02.05.2004: “1. O periculum in mora residente no fato de que são patentes os transtornos causados ao 
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pericial médico produzido pelo próprio INSS constatando a incapacidade laborativa, passa por 

graves dificuldades142; c) do paciente que, além de haver sido afastado da Unidade de Terapia 

Intensiva em razão de uma cláusula limitadora de tempo de internação (cuja ilegalidade já foi 

reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça), se encontra em delicada situação clínica143; d) 

do candidato que, além de haver sido eliminado do concurso público com base em ilegalidade 

unissonamente reconhecida pelos Tribunais, está na eminência de ser privado de participar da 

próxima etapa do processo seletivo144; e) do licitante que, além de ter sido desqualificado com 

                                                                                                                                                         
contribuinte pela não obtenção de Certidão Negativa de Débito, que o impede de exercer suas atividades de 
forma regular. 2. Os comprovantes de pagamento dos parcelamentos realizados, não impugnados pela Fazenda 
Nacional, demonstram a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e autorizam a emissão de Certidão 
Positiva com Efeito de Negativa. 3. Agravo de instrumento provido” (Disponível em: < http://arquivo.trf1.gov. 
br/default.asp?processoX=200401000030560>. Acesso em: 11 jul. 2009). 
142 V., e.g.: TRF da 1ª Região, Segunda Turma, AI 2006.01.00.045808-4-BA, rel. Des. Fed. Francisco de Assis 
Betti, j. 15.09.2008: “1. O art. 62 da lei nº. 8.213/91 estabelece que “o segurado em gozo de auxílio-doença, 
insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação 
profissional para o exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado para o 
desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for 
aposentado por invalidez. 2. Submetida a segurada a exame médico-pericial, realizado pelo agravante em 
30/05/2006, e constatada a sua incapacidade laborativa, não pode o INSS suspender o pagamento do benefício 
sem a realização de nova perícia. 3. A perícia-médica realizada pela autarquia agravante (fl. 16), que concluiu 
pela incapacidade laborativa da agravada, constitui prova inequívoca que conduz à verossimilhança das 
alegações da autora. O periculum in mora materializa-se no caráter alimentar do benefício, bem como, no estado 
de saúde enfrentado pela agravada. 4. Presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 273 do CPC, o benefício 
pode ser mantido em sede de antecipação dos efeitos da tutela. 5. Quanto à multa diária contra a Fazenda Pública 
a jurisprudência majoritária desta Corte é contrária à sua imposição nos casos de descumprimento de decisão que 
defere a antecipação dos efeitos da tutela. 6. Agravo a que se dá parcial provimento nos termos do item 5” 
(Disponível em: < http://arquivo.trf1.gov.br/default.asp?processoX=200601000458084>. Acesso em: 11 jul. 
2009). 
143 V., e.g.: TRF da 2ª Região, Quinta Turma Especializada, AI 2005.02.01.007548-8-RJ, rel. Des. Fed. Vera 
Lúcia Lima, j. 14.12.2005: “I – A Caixa de Assistência dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro – CAARJ 
interpôs este agravo objetivando a reforma da decisão que, em sede de ação de conhecimento, pelo rito ordinário, 
deferiu o provimento antecipatório, a fim de que a ora agravante “prorrogue e cubra todos os gastos decorrentes 
da internação do autor, inclusive medicamentos, exames, remoção e outros tratamentos apontados como 
necessários à manutenção de sua saúde, até que tenha condições de receber alta médica”. II – Alega a recorrente, 
em essência, que a decisão agravada ofende a garantia constitucional que assegura a inviolabilidade do ato 
jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, da CF), eis que impõe uma obrigação expressamente excluída do contrato 
firmado regularmente pelas partes. Afirma, ainda, que, por ser pessoa jurídica de direito público, a ela não 
seriam aplicadas as regras contidas na Lei nº 9.656/98. III – No entanto, na hipótese, a decisão agravada releva-
se bem fundamentada, apoiando-se em comando expresso do Código de Defesa do Consumidor (art. 51, IV, da 
Lei nº 8.078/90), bem como em jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “é 
abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado” (cf. 
Enunciado nº 302 da Súmula do STJ). IV –  Deveras, constata-se que o recorrido deve se manter internado em 
decorrência de distúrbios psiquiátricos. Assim, ao que tudo indica, não há como limitar o tempo de internação, 
valendo ressaltar que, ao que parece, nem mesmo o médico poderia fazê-lo, pois o autor sofreria com danos à 
sua saúde. V – Agravo de instrumento desprovido. VI – Agravo interno prejudicado” (Disponível em: < 
http://www.trf2.gov.br/cgi-bin/pdbi?PRO=200502010075488&TOPERA=1&I1=OK>. Acesso em: 11 jul. 
2009). 
144 V., e.g.: TRF da 1ª Região, Sexta Turma, AI 2004.01.00.048347-8-MG, rel. Juiz Conv. Leão Aparecido 
Alves, j. 21.03.2005: “1. Presença dos requisitos da verossimilhança da alegação, uma vez que a jurisprudência 
‘tem entendido que o exame psicotécnico ofende o disposto nos artigos 5º, XXXV, e 37, caput e incisos I e II, da 
Constituição Federal’ (RE 243.926/CE, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ 10-08-2000, p.12), e 
do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pois a participação do candidato no certame é 
necessária para garantir a eficácia da prestação jurisdicional (CPC, art. 273, I), a autorizar o deferimento da 
antecipação dos efeitos da tutela. 2. Tendo em vista que o agravante não participou do curso de formação 
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fundamento em critério não definido expressamente no edital, está prestes a ver o contrato em 

questão ser adjudicado a outro participante145; f) em que há a realização de obra ou atividade 

degradante em espaço que ocupa manifestamente uma área de preservação ambiental146; g) da 

empresa que, além de haver demonstrado cabalmente ab initio que as mercadorias compradas 

jamais lhe foram entregues, vê as respectivas duplicatas serem protestadas em detrimento do 

seu bom nome147. 

                                                                                                                                                         
iniciado em setembro de 2004, em virtude da demora injustificada da Administração no tocante ao cumprimento 
da decisão que antecipou a tutela da pretensão recursal, bem como considerando que não há curso de formação 
previsto, para o cargo de papiloscopista, dentro dos próximos três anos, e ainda que o candidato não pode ser 
prejudicado pela conduta omissiva da Administração, impõe-se a reserva de vaga para que ele tenha o direito de 
participar do próximo curso de formação para o cargo de papiloscopista, com precedência sobre os aprovados em 
concurso posterior ao dele, a fim de que, se for vencedor na ação de conhecimento originária, não ocorra o 
perecimento do direito  reconhecido. 3. Agravo provido” (Disponível em: < http://arquivo.trf1.gov.br/default.asp 
?processoX=200401000483478>. Acesso em: 11 julho 2009). 
145 V., e.g.: TJSC, Primeira Câmara de Direito Público, AI 2004.010660-2, rel. Des. Volnei Carlin, j. 04.10.2004: 
“Na fase de habilitação técnica, a comissão licitatória deve restringir a análise dos documentos ao que fora 
determinado no instrumento convocatório, sob pena de incorrer em ilegalidade. In casu, a decisão liminar deve 
ser mantida, pois presentes os requisitos do fumus boni juris e periculum in mora, uma vez que o edital não 
exigia a especialidade do responsável técnico pela empresa, limitando-se a requerer graduação superior e registro 
no CREA, o que foi prontamente fornecido” (Disponível em: <http://ap.tjsc.jus.br/jurisprudencia/acnaintegra! 
html.action?qClasse=&qNao=&pageCount=10&qRelator=&qTodas=agravo+e+instrumento+liminar+e+licita%
E7%E3o+e+edital+e+exig%EAncia+e+periculum+e+mora+e+ilegalidade&qDataFim=&qOrgaoJulgador=&d-
49489p=1&qEmenta=&qForo=&qCor=FF0000&qTipoOrdem=relevancia&qProcesso=&qDataIni=&qFrase=&q
Uma=&qID=AAAG%2B9AAMAAAGN1AAC>. Acesso em: 11 jul. 2009). 
146 V., e.g.: TRF da 2ª Região, Quinta Turma, AI 2000.02.0.1046137-8-RJ, rel. Rel. Des. Fed. Chalu Barbosa, j. 
13.03.2001: “I - Na ação civil pública por intermédio da qual, em litisconsórcio ativo facultativo, o Ministério 
Público do Estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal e a União Federal pleitearam, liminarmente, a 
paralisação das atividades da ré, por ofensa ao meio ambiente, o Juiz a quo deferiu a liminar requerida, baseada 
em perícia realizada nos autos do inquérito civil instaurado, onde, com a participação do assistente técnico da ré, 
chegou-se à conclusão de que os impactos causados pelo desenvolvimento da atividade  da investigada à área de 
preservação do parque que compõe a Mata Atlântica são: desmatamento e poluição das águas que escoam 
superficialmente, devido ao sistema de drenagem incompleto. Por outro lado, o parecer técnico elaborado por 
Geólogo, do Departamento de Geografia, da Universidade Federal Fluminense, concluiu que os impactos 
ambientais observados envolvem o afastamento da fauna, a retirada da cobertura vegetal nativa, a destruição do 
perfil do solo, a descaracterização do relevo e da rede de drenagem, o forte assoreamento da principal drenagem 
local e inviabilização dos recursos paisagísticos, além da emissão de fortes ondas de choque resultantes das 
explosões. Por fim, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente indeferiu o pedido de Licença Ambiental da ré, 
bem como o IBAMA, após vistoria técnica, recomendou a paralisação das atividades por ela desenvolvidas e o 
Instituto Nacional de Criminalística, do Departamento de Política Federal, concluiu desfavoravelmente pela 
continuação das atividades. A partir da negativa de renovação de licença por parte da Comissão Estadual de 
Controle Ambiental e do Municipal de Niterói, a ré passou a desenvolver atividade ilegal. II - Agravo 
Regimental e Agravo de Instrumento improvidos” (Disponível em: <http://www.trf2.gov.br/cgi-
bin/pdbi?PRO=200002010461378&TOPERA=1>. Acesso em: 11 jul. 2009). 
147 V., e.g.: TRF da 1ª Região, Terceira Turma Suplementar, AC 1997.01.00.052362-8-GO, rel. Juiz Conv. 
Leão Aparecido Alves, j. 14.06.2002: “1. É legítima a adoção do procedimento cautelar para a sustação de 
protesto de título cambial no cartório respectivo, desde que ressalvados os direitos do beneficiário dele 
(sacadores e endossatários), relativamente aos efeitos já consumados do protesto. Precedentes desta Corte. 2. 
Presença dos requisitos relativos ao fumus boni iuris e ao periculum in mora (CPC, arts. 798 e 801, IV). 3. A 
duplicata não aceita nem acompanhada de documento comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria 
não constitui título executivo extrajudicial (CPC, art. 585, I, e Lei 5.474/68, arts. 7º e 8º, e 15, II). Precedentes 
desta Corte. 4. A existência de protesto contra a parte “em cartório situado em seu domicílio comercial, induz 
periculum in mora em razão do comprometimento de suas atividades e imagem perante terceiros” (Juiz Federal 
EULER DE ALMEIDA SILVA JUNIOR). 5. Na ação cautelar são devidos honorários advocatícios ao vencedor 
(CPC, arts. 20 e 812), mormente quando, como na espécie, houve instauração do contraditório, caracterizado 
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7.5 A tutela de evidência e urgência não-extremadas 

 

Na tutela de evidência e urgência extremadas, tudo se apresenta em demasia; na tutela 

de evidência e urgência não-extremadas, a situação é de mediania. Isso não significa, porém, 

que o fumus boni iuris e o periculum in mora se expõem com tenuidade. Não. Simplesmente, 

não existem exageros. A pretensão de direito material alegada em juízo pelo autor não beira a 

quase-certeza, conquanto se revele verossímil ou mesmo provável. Já a urgência afirmada não 

corresponde a uma emergência crítica; ainda assim, é suficientemente preocupante a ponto de 

justificar a concessão de uma tutela liminar. Se só houvesse fumus boni iuris em grau médio, 

sem o reforço de um periculum in mora em quilate suficiente, a tutela jamais seria concedida. 

Da mesma forma, a presença de periculum in mora em nível médio, sem que haja ao menos a 

verossimilhança do direito afirmado, não faz por si só eclodir a concessão da medida liminar. 

Dessa maneira, a tutela de evidência e urgência não-extremadas talvez seja o tipo de liminar 

mais freqüente no ambiente judiciário, ou seja, a forma mais representativa dentro da série de 

possíveis liminares. Ela é o clichê, a mais típica forma de concessão de liminar. 

Os exemplos são tantos que mal caberiam neste espaço. 

Convém, portanto, selecionarem-se alguns poucos casos ilustrativos. 

Em sessão de 22 de outubro de 2002, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 

2ª Região manteve a liminar concedida pelo Juízo da 39ª Vara Federal da Seção Judiciária do 

Rio de Janeiro, a qual ordenou ao INSS o restabelecimento dos pagamentos de auxílio-doença 

em benefício da parte agravada (AI 2001.02.01.041367-4, rel. Des. Fed. Valmir Peçanha, v.u., 

deram parcial provimento) 148. No que tange ao fumus boni iuris, a Turma julgadora escorou-

se em um laudo não-oficial subscrito por médico pneumologista, no qual restou atestado que o 

agravado, por força de seqüelas decorrentes de tuberculose pulmonar, necessita de fisioterapia 

respiratória contínua. Como se nota, o órgão jurisdicional não se amparou em juízo de quase-

certeza, porquanto a incapacidade laboral total temporária foi atestada não por meio de laudo 

oficial (emitido pelo próprio INSS, por perito judicial ou por algum órgão de saúde pública), 

mas por especialista da própria confiança da parte. É importante consignar que a tutela liminar 

foi concedida após a contestação da Autarquia, a qual se limitou a redargüir o pedido em tese, 

                                                                                                                                                         
pela apresentação da contestação. Precedentes desta Corte e do STJ. 6. Adequação do valor dos honorários ao 
disposto na súmula 201 do STJ. 7. Apelação parcialmente provida” (Disponível em: 
<http://arquivo.trf1.gov.br/default.asp?processoX=199701000523628>. Acesso em: 12 jul. 2009). 
148 Disponível em: <http://www.trf2.gov.br/iteor/RJ0106410/1/27/34745.rtf>. Acesso em: 16 jun. 2009. 
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sem anexar cópia dos autos do processo administrativo ou dos exames médicos que levaram à 

suspensão do benefício. Daí por que só se pode entender como provável a pretensão de direito 

material afirmada pelo agravado, e não como quase-certa: o deslinde da causa exigiria ainda a 

realização de prova pericial. Já no que concerne ao periculum in mora, o v. acórdão apegou-se 

à afirmação de que a parte não tinha “condições de exercer a sua profissão (motorista de carga 

pesada), não podendo fazer esforço físico, em virtude de suas seqüelas”. Apesar da relevância 

do periculum in mora e de sua suficiência para a concessão da medida liminar, decerto não se 

tratou de situação de emergência crítica, própria dos casos em que o segurado da previdência 

social se encontra comprovadamente em situação famélica. 

 Já em sessão de 27 de abril de 1999, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região manteve liminar concedida pelo Juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de 

Minas Gerais, a qual resguardou à agravada a manutenção do pagamento de pensão que vinha 

recebendo – na condição de companheira – desde o óbito do segurado (AI 96.01.55907-8, rel. 

Juíza Assussete Magalhães, v.u., negaram provimento)149. No que diz respeito ao fumus boni 

iuris, a Turma julgadora entendeu existir “plausibilidade” na alegação de que a agravada fora 

companheira do instituidor da pensão e de que, embora estivessem separados, ainda dependia 

economicamente dele: a documentação por ela juntada aparentemente atendia ao rol do art. 20 

do Regulamento de Benefícios da Previdência Social (Dec. 611, de 21.07.1992). De qualquer 

modo, o v. acórdão deixou claro que essas questões seriam melhor dirimidas “apenas na ação 

principal”. Deve-se consignar, todavia, que a agravada já havia aforado ação de dissolução de 

sociedade de fato em face do falecido, a qual fora julgada improcedente à míngua de prova da 

aquisição de patrimônio pelo esforço comum. Daí por que o direito só foi reputado verossímil, 

não altamente provável. Já no que tange ao periculum in mora, entendeu-se simplesmente que 

“o benefício tem caráter alimentar”. 

 Por fim, em sessão de 23 de outubro de 2001, a Primeira Turma do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região manteve tutela liminar concedida pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Seção 

Judiciária do Distrito Federal, que suspendeu os efeitos do ato de redistribuição dos servidores 

da Imprensa Nacional referidos na Portaria 726/2001, do Secretário de Recursos Humanos do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para outros órgãos do Poder Executivo (AI 

2001.01.00.026760-4, rel. Juiz Amilcar Machado, v.u., negaram provimento)150. No que diz 

respeito ao fumus boni iuris, a Turma julgadora entendeu haver “possível ofensa” aos critérios 

                                                 
149 Disponível em: <http://arquivo.trf1.gov.br/default.asp?processoX=9601559078>. Acesso em: 17 jun. 2009. 
150 Disponível em: <http://arquivo.trf1.gov.br/default.asp?processoX=200101000267604>. Acesso em: 17 jun. 
2009. 
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de redistribuição definidos no art. 37 da Lei 8.112/90 (com a redação dada pela Lei 9.527/97) 

e no Decreto 3.151/99. A União afirmou que a Imprensa Nacional precisaria ser reestruturada 

para que pudesse atingir as suas novas finalidades institucionais, uma vez que o seu efetivo de 

servidores era incompatível com o número de atividades a serem empreendidas. Contudo, o v. 

acórdão declarou que, numa primeira análise, a redistribuição não se revelava necessária, seja 

porque o serviço gráfico permaneceria na Imprensa Nacional, seja porque foram apresentados 

documentos no sentido de que 253 servidores seriam redistribuídos, enquanto 259 prestadores 

de serviço terceirizados permaneceriam no órgão. Já quanto ao periculum in mora, entendeu-

se que ele residia no fato de os servidores “estarem sujeitos a efetivo deslocamento imediato” 

(o que não equivale a uma situação de emergência crítica, já que é plenamente reversível, não 

obstante os incômodos burocráticos que possa provocar). 

 

 

7.6 A tutela de evidência pura de extremidade legalmente presumida 

 

Há casos de tutela de evidência pura extremada em que a presença exagerada do fumus 

boni iuris não é verificada concretamente pelo julgador, mas presumida se estiverem coligidos 

determinados elementos fático-probatórios, qualificados pela lei como de evidência suficiente 

para a concessão da liminar. Ou seja, nessas tutelas, há uma presunção (relativa) da certeza do 

direito. Daí por que, aqui, o juiz não tem a liberdade de estimar a “suficiência compensatória” 

do fumus boni iuris em face da ausência de periculum in mora: a própria lei presume que essa 

suficiência existe e que, portanto, o direito afirmado pelo autor é certo. É o que se acontece, p. 

ex., com a liminar de desocupação de imóvel em ação de despejo (Lei 8.245/91, art. 59, § 1º), 

a liminar de busca e apreensão em alienação fiduciária (Decreto-lei 911/69, art. 3º), a liminar 

de manutenção ou de reintegração de posse nova (CPC, art. 928), a liminar dos embargos de 

terceiro (CPC, art. 1.051) e a liminar de bem apreendido com reserva de domínio (CPC, art. 

1.071)151. Nelas o demandante tem o ônus de provar tão apenas a presença dos elementos que 

a lei reputa suficientes para a configuração do fumus boni iuris extremado, prescindindo-se da 

demonstração do periculum in mora152. 

                                                 
151 Cf., p. ex.: CASTAGNA, Ricardo Alessandro. Tutela de urgência, p. 235-240; FISZMAN, Silvia Rajsfeld. 
Estudo sobre a atividade cognitiva do juiz na tutela antecipada, p. 144-145; LARA, Betina Rizzato. Liminares 
no processo civil, p. 172 e ss. 
152 No que concerne especificamente à liminar de reintegração ou manutenção de posse nova, há quem entenda 
que a incidência do princípio constitucional da função social da propriedade infligiu ao texto do artigo 927 do 
CPC uma dessimetria por hipotrofia estrutural. Embora o dispositivo nada diga a respeito, juristas de nomeada 
sustentam que não se pode conceder a liminar em favor de titular de propriedade improdutiva, abandonada, etc.. 
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Esse fenômeno foi captado com rara acuidade por Alcides Munhoz da Cunha: 

 

A lei, diante da imprescindível tipicidade, pode prever condições favoráveis 
para a produção de provimentos sumários interinais, que presumem a certeza 
do direito no caso concreto até que sobrevenha o provimento de cognição 
exauriente, eficaz, potencialmente definitivo no mesmo organismo 
processual sobre a mesma lide. São casos em que se pode dizer que, 
endoprocessualmente, existe uma presunção de certeza relativa, porque no 
mesmo processo pode sobrevir o provimento de cognição exauriente e 
eficaz, incidente sobre a mesma lide (v.g. liminares nas ações possessórias de 
força nova, nos embargos de terceiro, nas ações de despejo, de busca e 
apreensão em alienação fiduciária, enfim, em situações em que se prescinde 
da alegação de perigo de dano irreparável). [...] A satisfatividade ou 
antecipação fática dos efeitos do provimento que presume a existência do 
direito se dá na medida da presunção e deve perdurar, em face da previsão 
legal, até que surja o provimento cognitivo, não mais sujeito a recurso com 
efeito suspensivo. (d.n) 153 

 

 Em sentido similar Luiz Fux: 

 

O fato de o legislador prever liminares em outros procedimentos não exclui a 
mesma quando se tratar de “evidência”. É que naqueles casos o legislador 
entendeu de fixar uma presunção legal de evidência do direito, como, v.g., 
quando a lesão data de menos de ano e dia, o direito assim evidenciado e 
lesado merece proteção imediata. Com isso, o legislador insculpiu norma in 
procedendo, retirando o arbítrio do juiz. Havendo a lesão, nesse prazo, nada 
recomenda o aguardo do delongado e ritual procedimento ordinário. A 
tutela deve engendrar-se de plano. 154 

                                                                                                                                                         
Assim, p. ex.: COMPARATO, Fábio Konder. Direitos e deveres fundamentais em matéria de propriedade, p. 92-
99; DIDIER JR., Fredie. A função social da propriedade e a tutela processual da posse, p. 9-20; FACHIN, Luiz 
Edson. A justiça dos conflitos no Brasil, p. 87-94. Na jurisprudência, p. ex.: TJRS, Décima Nona Câmara Cível, 
AI 70008259137, rel. Des. Mário José Gomes Pereira, j. 29/06/2004; TARS, Quarta Câmara Cível, AC 
196005284, rel. Des. Wellington Pacheco Barros, j. 11.04.1996 (Ambos disponíveis em: 
<http://www.tjrs.jus.br/site_php/jprud2/index.php>. Acesso em: 15 jul. 2009). No entanto, na jurisprudência, a 
repercussão desse entendimento é inexpressiva. Entendendo que o direito subjetivo de propriedade prevalece até 
que se comprove que o imóvel deixou de atender à sua função social, desde que observadas as normas legais que 
disciplinam a ação expropriatória, e.g.: TRF da 2ª Região, Oitava Turma Especializada, AG 2008.02.01.005163-
1-RJ, rel. Des. Fed. Marcelo Pereira, j. 05.08.2008, DJU 12.08.2008, p. 417; TRF da 2ª Região, Quinta Turma 
Especializada, AG 2008.02.01.008765-0-RJ, rel. Des. Fed. Vera Lúcia Lima, j. 04.06.2008, DJU 10.06.2008, p. 
135; TRF da 5ª Região, Segunda Turma, AG 2004.05.00.024616-1-SE, rel. Des. Fed. Paulo Roberto de Oliveira 
Lima, j. 08.03.2005, DJU 08.04.2005, p. 997. Para Teori Albino Zavascki, existem nesses casos dois princípios 
em colidência – o do direito de propriedade e o da função social da propriedade –, cabendo “ao juiz, ele próprio, 
formular a solução harmonizadora, o que fará à luz daqueles mesmos princípios, ponderando-os adequadamente 
e fazendo prevalecer o que, nas circunstâncias do caso, melhor representar a concretização dos bens e valores 
constitucionais” (A tutela da posse na Constituição e no novo Código Civil, p. 60-61). 
153 A tutela jurisdicional de direitos e a tutela autônoma do fumus boni iuris, p. 44-45. 
154 Tutela de segurança e tutela da evidência, p. 323 – grifos nossos. Reis Friede, Rodrigo Klippel e Thiago 
Albani entendem que nas liminares das ações possessórias de força nova há presunção de periculum in mora (A 
tutela de urgência no processo civil brasileiro, p. 155, nota 22). Sem razão, porém. Não há necessidade de 
presumi-lo, uma vez que em toda lide possessória existe um quid de periculosidade. Todavia, não se trata 
necessariamente de um risco de dano atual e iminente, mas de um risco de dano meramente possível, muitas 
vezes remoto. Portanto, não existe periculum in mora em grau suficiente para que a mencionada liminar seja 
impregnada de cautelaridade. Fica-se ainda no plano da mera preventividade, pois o que se pretende é o 
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 E prossegue: 

 

[...] os procedimentos satisfativos que prevêem a concessão inicial de 
“sentença liminar”, como o despejo liminar irreversível, a nunciação de obra 
nova initio litis , inclusive com possibilidade de embargo extrajudicial, e os 
embargos de terceiro contrato “esbulho judicial”. Esses casos representam 
hipóteses em, que a evidência é tutelada pela legitimidade da rápida resposta 
judicial e não pelo só periculum in mora, como se costuma justificar esses 
imperativos jurídico-processuais ínsitos nas concessões liminares. 155 

 

Outro exemplo de tutela de evidência pura de extremidade legalmente presumida está 

no inciso II do artigo 273 do CPC. Aqui, a “prova inequívoca da verossimilhança da alegação 

do autor” é reforçada pelo “abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do 

réu”156. Note-se que, por força de lei, o abuso do direito de defesa arrasta o fumus boni iuris 

da condição de mera verossimilhança para a condição de certeza. 

Ora, ainda que verossímil o direito alegado em juízo pelo autor, a configuração da má-

fé processual do réu não induz, por si só, a presunção de certeza desse direito. Enfim, não há 

nexo lógico entre o abuso do direito de defesa praticado por uma parte e a certeza do direito 

alegado pela outra. Em tese, é possível que a razão esteja com o réu, mas que ainda assim ele 

exerça o direito de defesa abusivamente ou com manifesto intuito protelatório. Daí ser 

necessário que o salto da verossimilhança para a certeza se realize por presunção relativa e se 

opere ex vi legis. E nem poderia ser diferente: as presunções são calcadas na probabilidade e é 

sempre provável que o litigante de má-fé não tenha razão. 

Como bem diz Ovídio Baptista da Silva: 

 

O que o legislador quis significar, quando outorgou ao juiz a faculdade de 
antecipar os efeitos da tutela, nos casos do inc. II do art. 273, não foi, de 
algum modo, a consideração de que essa antecipação teria caráter punitivo 
contra a litigância temerária. O que se dá, com a conduta do réu, nestes 
casos, é que o índice de verossimilhança do direito do autor eleva-se para um 
grau que o aproxima da certeza. Se o juiz já se inclinara por considerar 

                                                                                                                                                         
resguardo da paz social mediante tutela rápida do status quo. Ainda assim, não se pode afirmar que nas liminares 
das ações possessórias de força nova há tutela de urgência não-extremada propriamente dita, visto que nenhuma 
situação de perigo é tomada em consideração quando da concessão daquelas medidas. Basta que estejam 
presentes os elementos fático-probatórios previstos pela lei para que nasça a presunção relativa de certeza ao 
direito alegado pelo autor. 
155 Fux, Luiz. Ibidem, p. 329. 
156 Cf. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença, p. 393-394: “O art. 273, II, 
consagra hipótese de tutela antecipatória pura: exige-se só o fumus. Na verdade, defesa protelatória ou abuso de 
direito de defesa nada mais são que circunstâncias que vêm reforçar o fumus: os argumentos do autor são tão 
sólidos e tão convincente é a prova documental juntada à inicial, que a defesa não pode ser senão protelatória ou 
abusiva.” 
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verossímil o direito, agora, frente à conduta protelatória do réu, ou ante o 
exercício abusivo do direito de defesa, fortalece-se a conclusão de que o 
demandado realmente não dispõe de alguma contestação séria a opor ao 
direito do autor. Daí a legitimidade da antecipação da tutela. 157 

 

 Não se alegue, portanto, que o art. 273, inc. II, do CPC, contempla hipótese de “tutela 

antecipada sancionatória”. Decididamente, não se trata de sanção, mas de espécie de tutela de 

evidência158. Se de sanção se tratasse, a tutela não poderia ser revogada por eventual sentença 

de improcedência (repise-se: nada impede que a razão esteja com quem litiga imbuído de má-

fé). 

Ora, inadmissível que a sentença de improcedência tenha o condão de anistiar o 

improbus litigator. Se no curso do processo for imposta ao réu sanção punitiva genérica (art. 

18, caput), sanção punitiva específica (e.g.: art. 161; art. 196, art. 233, art. 538, parágrafo 

único; art. 557, § 2º; art. 601, caput; art. 740, parágrafo único) ou sanção reparatória (art. 18, 

caput e § 2º), a condenação permanecerá incólume com a sentença de improcedência. 

Entretanto, não haverá justificativa para a tutela antecipada manter-se: não existe motivo para 

que os efeitos práticos da tutela final pretendida sejam antecipados em favor de quem não tem 

razão. Logo, outra não pode ser a compreensão do fenômeno: o art. 273, II, do CPC, 

contempla hipótese de tutela de evidência pura legalmente presumida.  

 

 
                                                 
157 Curso de direito processual civil. v. 1, p. 142. 
158 FUX, Luiz. Tutela de segurança e tutela da evidência, p. 346-347: “[...] a idéia central da lei é demonstrar a 
expressiva evidência do direito do autor, de tal maneira que a defesa é apenas abusiva ou protelatória, com o 
escopo de postergar a satisfação dos interesses do titular do direito líquido e certo”. Nesse mesmo sentido, p. ex.: 
GIANNICO, Maurício e CHIOVITTI, Alexandre Paulichi. Tutela de urgência e tutela de evidência sob a ótica 
da efetividade, p. 591; TALAMINI, Eduardo. Tutela relativa aos deveres de fazer e de não fazer, p. 358. O certo 
é que não se trata de tutela de “urgência presumida”: “O inciso II do art. 273 do CPC trata de outro pressuposto, 
diverso daquele que ocupa o inciso I do mesmo dispositivo. Não que ao legislador não possa ter parecido, ao 
elaborar a regra jurídica, que, diante do mau comportamento do réu, seria justa a antecipação da tutela, porque 
haveria uma ‘pressa presumida’ a favorecer o autor ou coisa do gênero. É que a mens legislatoris não pode 
desviar daquilo que está, às claras, escrito no texto. Até porque, se o caso for de urgência no sentido de que, ou 
se antecipa os efeitos práticos da tutela jurisdicional, ou o processo será ineficaz, a situação deverá ser resolvida 
à luz do art. 273, I” (BUENO, Cássio Scarpinella. Tutela antecipada, p. 40). Nesse mesmo sentido, p. ex.: 
ALVIM, Arruda, Tutela antecipatória, p. 33. Entendendo que o inciso II do artigo 273 do CPC contempla 
hipótese de tutela antecipada punitiva ou sancionatória, p. ex.: ARAÚJO, José Henrique Mouta. Coisa julgada 
progressiva e resolução parcial do mérito, p. 295; BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela 
antecipada, p. 325; CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. v. I, p. 469; DIDIER JR., 
Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil. v. 2, p. 624; 
DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma do Código de Processo Civil, p. 146; idem. O regime jurídico das 
medidas urgentes, p. 69; FRIEDE, Reis; KLIPPEL, Rodrigo; ALBANI, Thiago. A tutela de urgência no 
processo civil brasileiro, p. 157-158; GUERRA, Marcelo Lima. As liminares na reforma do CPC, p. 192; 
LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. Tutela antecipada sancionatória, p. 49 e ss.; MACHADO, Antônio 
Cláudio da Costa. Tutela antecipada, p. 365-379; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Tutela antecipada 
sancionatória, p. 17-28; VILELA, Danilo Vieira. Abuso do direito no novo Código Civil e o abuso processual, p. 
83; ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da tutela, p. 74-75. 
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7.7 A tutela de urgência pura de extremidade legalmente presumida 

 

De outro lado, existem casos de tutela de urgência extremada pura em que a presença 

exagerada do periculum in mora não é verificada concretamente pelo julgador, mas presumida 

se estiverem presentes certos elementos qualificados pela lei como de urgência suficiente para 

a concessão da liminar. É o que se vê, por exemplo, na liminar de imissão de posse provisória 

em desapropriação, prevista no art. 15 do Decreto-lei 3.365, de 21 de junho de 1941 (chamada 

de “Lei de Desapropriação”). 

De acordo com o aludido dispositivo (com a redação dada pela Lei 2.786/56): 

 

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de 
conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará 
imiti-lo provisoriamente na posse dos bens. 
§ 1º. A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, 
mediante o depósito: 
a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, 
caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial; 
b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o 
imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido; 
c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto 
territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano 
fiscal imediatamente anterior; 
d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará 
independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a 
época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a 
valorização ou desvalorização posterior do imóvel. 
§ 2º. A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o 
expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável 
de 120 (cento e vinte) dias. 
§ 3º. Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a 
imissão provisória. 

 

 Nota-se que, para a concessão da liminar, basta que o expropriante se cinja a (a) alegar 

a urgência e (b) depositar o valor apurado em avaliação prévia. Cumpridos esses pressupostos, 

nada há de ser polemizado: tem o juiz o dever de ordenar a expedição do respectivo mandado. 

Dispensa-se, pois, a prova ou a motivação do caráter urgente da medida, cuja avaliação fica a 

cargo da Administração e é incontrolada pelo Poder Judiciário. Daí por que se pode sustentar 

que, uma vez preenchido o suporte fático desenhado no art. 15 do Decreto-lei 3.365/41, nasce 

a presunção absoluta de urgência extremada no caso concreto. Logo, não cabe ao juiz apurar a 
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real existência de urgência em face das alegações tecidas pelo expropriante e dos documentos 

por ele juntados. O administrador é árbitro único soberano da situação legalmente prevista159. 

 Como bem dito por Miguel Seabra Fagundes: 

 

A URGÊNCIA no ato administrativo é um elemento de mérito (e não de 
legalidade) dependente, por sua natureza, do critério livre da Administração 
Pública. Só esta, com os meios de informação técnica de que dispõe, com o 
conhecimento de determinadas necessidades (muitas vezes prementes), que 
lhe incumbe satisfazer, com a visão de conjunto dos problemas 
administrativos, de todos se havendo de desincumbir oportunamente, e 
sentido a prevalência de uns sobre outros, pode aferir da pressa que haja em 
dispor de certo bem privado para a execução de alguma obra pública, para 
utilização com determinado objetivo, etc. Nenhum elemento pode ter o juiz 
para contraditar a urgência, acaso alegada pelo administrador. Haveria de 
louvar-se nos próprios dados fornecidos por este nenhuma base tendo para 
rejeitá-los. 160 

 

 

 

 

                                                 
159 No mesmo sentido, p. ex.: CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo, p. 739-
740; CRETELLA JR., José. Tratado geral da desapropriação. v. 2, p. 37-38; SALLES, José Carlos de Moraes. 
A desapropriação à luz da doutrina e da jurisprudência, p. 349-352. Contra, afirmando que ao juiz não está 
manietado pela lei: FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de direito administrativo, p. 319-320; PEREIRA, Hélio 
do Valle. Manual da Fazenda Pública em juízo, p. 471-472; ROCHA, Carmen Lúcia Antunes. Observações 
sobre a desapropriação no direito brasileiro, p. 45. Para Betina Rizzato Lara, “a imissão provisória da posse 
depende [...] da demonstração de urgência”, de modo que “esta urgência só pode decorrer de eventuais prejuízos 
que possam advir ao poder público da demora até a obtenção definitiva da posse” (Liminares no processo civil, 
p. 188). Entendendo que o pedido de imissão provisória poderá ser indeferido se o expropriado “puder 
demonstrar de modo objetivo e indisputável que a alegação de urgência é inverídica”: MELLO, Celso Antônio 
Bandeira de. Curso de direito administrativo, p. 829-830; ORIONE NETO, Luiz. Tratado das liminares. v II, p. 
288. Entendendo que a urgência tem de ser comprovada e que as necessidades concretas e determinadas têm de 
ser apontadas de modo preciso: JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo, p. 446-447. No 
campo jurisprudencial, pacífico o entendimento de que para a imissão provisória são suficientes a mera alegação 
da urgência e o depósito. Assim, p. ex.: STJ, Segunda Turma, RESP 76.466-SP, rel. Min. Peçanha Martins, j. 
06.05.1996, DJ 17.06.1996, p. 21.477; STJ, Primeira Turma, RESP 83.735-SP, rel. Min. José Delgado, j. 
29.04.1966, DJ 03.06.1996, p. 19.215; STJ, Primeira Seção, ERESP 920-SP, rel. Min. Hélio Mosimann, j. 
19.04.1994, DJ 20.06.1994, p. 16.049; STJ, Primeira Turma, RESP 12.578-SP, rel. Ministro Demócrito 
Reinaldo, j. 22.09.1993, DJ 18.10.1993, p. 21.839; STJ, Primeira Seção, ERESP 22.604-SP, rel. Min. Garcia 
Vieira, j. 08.6.1993, DJ 27.09.1993, p. 19.770; TRF da 1ª Região, Terceira Turma, AG 2008.01.00.024534-0-
PA, rel. Juiz Convocado Cesar Cintra Fonseca, j. 27.04.2009, e-DJF1 08.05.2009, p. 39. Existe também 
entendimento no sentido de que, “ainda que a inicial não tenha sido explícita na alegação de urgência, o pedido 
de imissão na posse do imóvel objeto da ação de expropriação, acompanhado do depósito a que alude a Lei 
Geral de Desapropriações deixa implícita a urgência” (STJ, Segunda Turma, RESP 80.637-AP, rel. Min. Castro 
Meira, j. 03.06.2004, DJU 16.08.2004, p. 156). No mesmo sentido: TRF da 1ª Região, Quarta Turma, AG 
93.01.09426-6-AP, Juíza Convocada Sele Maria de Almeida, j. 25.06.1999, DJ 20.08.1999, p. 325; TRF da 1ª 
Região, Quarta Turma, AG 93.01.06803-6-AC, rel. Juiz Eustáquio Silveira, j. 29.03.1995, DJ 17.04.1995, p. 
21.573; TRF da 1ª Região, Quarta Turma, AG 93.01.09638-2-AP, rel. Juiz Leite Soares, j. 07.06.1993, DJ 
24.06.1993, p. 24.908. 
160 Da desapropriação no direito brasileiro, p. 215. 
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8 ALGUMAS ILAÇÕES 

 

 

8.1 Fumus boni iuris e periculum in mora como notas complementares 

 

Na prática cotidiana do foro, o Poder Judiciário tem instituído entre o fumus boni iuris 

e o periculum in mora uma ligação de complementaridade. É como se esses dois pressupostos 

estivessem solidarizados sob uma lógica de compensação mútua: na ausência de periculum in 

mora, o julgador poderá conceder a tutela se houver um sobrepujamento da presença do fumus 

boni iuris; faltante o periculum in mora, poder-se-á conceder a providência liminar se o fumus 

boni iuris estiver exageradamente presente161 162. Portanto, o fumus boni iuris e o periculum in 

mora acabam atuando num regime de integração e de complementação recíproca. Isso elide a 

afirmação de que a verificação do fumus boni iuris é logicamente independente da verificação 

do periculum in mora. 

Em verdade, a vida real comprova que não se trata de duas operações mentais 

estanques e incomunicáveis dentro do processo de concessão de tutelas liminares. Ou seja, os 

dois pressupostos são sempre analisados em conjunto. Entre eles existe um vínculo de 

conjugação funcional. Eles são a face e a contraface de uma mesma moeda. 

Pode-se afirmar, assim, que a concessão de todo e qualquer provimento liminar é 

sempre a “síntese relacional” de uma tensão situacional e concreta existente entre o fumus 

boni iuris e o periculum in mora. Não se cuida, porém, da “síntese superadora” (Aufhebung) 

das dialéticas de Hegel e Marx, em que os contraditórios perdem suas identidades à medida 

que convergem. 

Trata-se, na verdade, da “síntese aberta” à qual alude Miguel Reale, em que os opostos 

se conservam, conquanto se impliquem reciprocamente. Logo, não obstante relacionados 

                                                 
161 A vida prática parece desmentir, portanto, a afirmação – lançada por José Roberto dos Santos Bedaque – de 
que “a tutela sumária fundada na evidência somente é admitida se expressamente prevista no sistema”. Para esse 
processualista, geralmente, a evidência “é insuficiente à concessão da medida, sendo necessária a presença do 
perigo de dano” (Tutela cautelar e tutela antecipada, p. 331). Posição similar à de Bedaque é tomada por Helena 
Najjar Abdo (O abuso do processo, p. 212-213). 
162 Se a vivência prática do direito processual civil aceita a exeqüibilidade imediata da tutela provisória fundada 
puramente em quase-certeza [= “tutela de evidência extremada pura”], não há razão para não que não se aceite a 
exeqüibilidade imediata de toda e qualquer sentença, que é tutela definitiva fundada em certeza. Isso mostra que 
o art. 520 do CPC – ao tornar excepcional o recebimento de apelação apenas no efeito devolutivo – impinge uma 
descontinuidade lógico-jurídica ao sistema positivo vigente. No mesmo sentido, v.g.: ASSIS, Araken de. Efeito 
suspensivo dos recursos, p. 1.180; BUENO, Cássio Scarpinella. Execução provisória e antecipação de tutela, p. 
14-15 e 48-50; FERREIRA FILHO, Manoel Caetano. Comentários ao Código de Processo Civil. v. 7, p. 169-
174;  JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis, p. 286; MARINONI, Luiz Guilherme. A 
execução imediata da sentença, p. 9-38; idem. Tutela antecipatória e julgamento antecipado, p. 175 e ss. 
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dialeticamente em dependência mútua, não se resolvem um no outro: são diferentes e 

irredutíveis. Enfim, entre o fumus boni iuris e o periculum in mora existe um laço de 

polaridade, de modo que, embora distintos, são complementares: eles se condicionam ou 

reclamam reciprocamente163. 

Ilustrativamente, tem-se o seguinte esquema: 

 

(a) modelo tradicional analítico-hermenêutico: 

[fumus boni iuris + periculum in mora] → concessão de liminar 

 

(b) modelo pragmático: 

[fumus boni iuris ↔ periculum in mora] → concessão de liminar 

  

Logo, a tutela de evidência extremada pura e a tutela de urgência extremada pura nada 

mais são do que aspectos distintos de um mesmo e único fenômeno. Teoricamente, sempre se 

sustentou que a concessão da liminar pressupunha a presença cumulativa de fumus boni iuris 

e periculum in mora. Porém, na verdade, a prática forense demonstra a existência de um único 

pressuposto, que é o resultado da valoração que o juiz faz a respeito do estado de tensão entre 

o fumus boni iuris e o periculum in mora, tal como configurados in concreto164. 

                                                 
163 Sobre a dialética de complementaridade, v., e.g.: REALE, Miguel. Experiência e cultura, p. 162 e ss.; idem. 
Fontes e modelos do direito, p. 79-85; idem. Teoria tridimensional do direito, p. 71-74. Para Abbagnano, são 
denominados complementares dois conceitos opostos que se corrigem e se integram reciprocamente na descrição 
de um fenômeno (Dicionário de filosofia, p. 156, “Complementaridade”). O estudo da complementaridade tem a 
sua origem nas pesquisas quânticas do físico dinamarquês Niels Böhr. Sobre o tema, v.g.: MORA, José Ferrater. 
Dicionário de Filosofia, p. 244-245, “Complementaridad (Principio de)”. 
164 É importante ressaltar que jamais se pretendeu com o presente estudo “entrar na cabeça dos juízes”. Isso seria 
reprovável psicologismo. Quis-se apenas detectar, a partir da prática forense, uma “tendência central” em matéria 
de concessão de liminares. Aqui e ali, poderá haver comportamentos judiciais isolados e discrepantes – que farão 
parte das amostragens de “desvio” e de “variância” – em que o fumus boni iuris e o periculum in mora não sejam 
tratados sob um regime de integração e de complementação recíproca. Embora o presente trabalho tenha por fim 
encontrar um padrão de repetitividade nos atos de concessão de liminar, a variabilidade é um dado ineliminável 
em todo e qualquer estudo comportamental que se pretenda empírico e indutivo. De toda maneira, é interessante 
mencionarem-se as palavras do Richard A. Posner, juiz federal norte-americano e ícone da Análise Econômica 
do Direito, sobre a previsibilidade do comportamento dos membros do Poder Judiciário, “[...] a questão não é 
que o especialista ou o adulto conheça o conteúdo da mente de outra pessoa melhor do que a própria pessoa – 
uma sugestão irrelevante, talvez até mesmo absurda –, mas que o especialista, o pai ou a mãe tem um método de 
previsão que a pessoa cujas ações estão sendo previstas não domina, por falta de treino ou da experiência 
necessários, ou não pode usar em si mesmo devido a seu envolvimento emocional; é mais fácil ser analítico em 
relação aos outros do que a nós mesmos. E há uma coisa mais profunda. As pessoas sistematicamente falseiam 
suas motivações para si mesmas. Quase todos fingem para si mesmos que são menos preocupados com dinheiro 
e status, menos egoístas, mais corajosos e mais éticos do que na verdade são. O que Regan disse sobre Lear 
aplica-se a todos: ‘Ele sempre se conheceu muito mal’. Os juízes não constituem exceção. Sua auto-imagem de 
autodisciplina e abnegação inflexíveis, de rigorosa imparcialidade – uma imagem estimulada por fatores 
psicológicos discutidos mais adiante – talvez não seja consistente com a realidade. A perspectiva interior de 
julgar pode não fornecer a melhor explicação do que os juízes fazem. Um modelo behaviorista simples talvez 



 106 

As diferentes espécies de liminar nada mais são do que pontos de tensão ao longo da 

corda esticada entre o fumus boni iuris e o periculum in mora. Quanto mais a tensão se 

encaminha para o fumus boni iuris, mais se está próximo da concessão de uma tutela de 

evidência extremada; quanto mais a tensão se encaminha para o periculum in mora, mais se 

está perto da concessão de uma tutela de urgência extremada. Em meio a essas duas 

extremidades, existe um conjunto infinitesimal de possibilidades de medidas liminares, todas 

elas ligadas entre si por uma conexão vital. Elas são os diferentes resultados da valoração que 

o juiz faz in concreto da tensão fundamental que há entre fumus boni iuris e periculum in 

mora. Elas são como as diferentes notas que se pode extrair dos diferentes pontos de vibração 

de uma corda de instrumento musical. 

É interessante registrar que, conquanto não haja ainda teorização séria a esse respeito, 

muitos juízes já estão se compenetrando dessa realidade e mencionando-a, expressamente, nos 

seus julgados. Exemplo notável é dado pelo Eminente Desembargador do Tribunal de Justiça 

de Santa Cantarina Newton Trisotto. De inúmeros acórdãos por ele relatados é possível extrair 

a seguinte assertiva (tão surpreendente!): 

 

À luz do princípio da proporcionalidade é forçoso concluir que: a) quanto 
mais denso o fumus boni juris, com menos rigor deverá o juiz mensurar os 
pressupostos concernentes ao periculum in mora; b) quanto maior o risco de 
perecimento do direito invocado ou a probabilidade de ocorrer dano de 
difícil reparação, com maior flexibilidade deverá considerar os pressupostos 
relativos ao fumus boni iuris. 165 

 

Essa mesma surpresa é provocada quando um jurista do quilate intelectual de Agustín 

Gordillo, ao estudar no direito argentino as tutelas cautelares possíveis no controle judicial da 

Administração Pública, afirma haver uma “balanza entre el periculum y la verosimilitud”: 

 

“Los dos requisitos para otorgar una cautelar – el fumus y el peligro en la 
demora o la gravedad o irreparabilidad del daño – funcionam en vasos 
comunicantes: a mayor verosimilitud del derecho cabe exigir menor peligro 
en la demora; a una mayor gravedad o irreparabilidad del perjuicio se 
corresponde una menor exigencia en la verosimilitud prima facie del 

                                                                                                                                                         
tenha maior força explicativa. A maioria dos juízes pode ser bastante previsível, ainda que nenhum juiz se 
considere previsível” (Problemas de filosofia do direito, p. 251). 
165 Primeira Câmara de Direito Público, AI 2008.031776-5, j. 24.03.2009; Grupo de Câmaras de Direito Público, 
Ag-AR 2007.039303-0, j. 08.01.2009; Segunda Câmara de Direito Público, AI 2005.017279-1, j. 06.09.2005; 
Segunda Câmara de Direito Público, AI 2008.001347-2, 10.02.2009; Segunda Câmara de Direito Público, AI 
2008.005007-8, j. 05.06.2008; Primeira Câmara de Direito Público, AI 2008.030634-6, j. 17.03.2009; Primeira 
Câmara de Direito Público, AI 2007.035864-1, j. 09.06.2008; Primeira Câmara de Direito Público, AI 
2007.035871-3, j. 17.03.2009; Primeira Câmara de Direito Público, AI 2007.006750-6, j. 18.07.2008. Todos 
disponíveis em: < http://ap.tjsc.jus.br/jurisprudencia/>. Acesso em: 16 jun. 2009. 
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derecho. Dicho en otras palabras, tales requisitos se hallan relacionados en 
que a mayor verosimilitud del derecho cabe ser menos exigente en la 
gravedad e inminencia del daño y viceversa, cuando existe el riesgo de un 
daño extremo e irreparable, el rigor acerca del fumus se debe atenuar.”166 

 

Trata-se, porém, de constatação que, no direito brasileiro, não se retira de interpretação 

meramente hermenêutica do inciso II do art. 7º da Lei 1.533/51, do inciso I e do caput do art. 

273 do CPC, e do inciso IV do art. 801 do CPC. E nem por isso se há de reprovar a redação de 

tais dispositivos. Ora, não há neles nenhum defeito de técnica legislativa. Ao contrário: para 

esculpi-los, o legislador utilizou os mais bem-sucedidos procedimentos de elaboração formal 

de textos normativos. 

Todavia, como se não bastasse a inevitável distância que sempre há entre o enunciado 

pensado pelo legislador e a enunciação do pensamento plasmada na lei, a fluida interação 

entre o fumus boni iuris e o periculum in mora não é fácil de ser reproduzida em um texto que 

– pelos imperativos do Estado de Direito – tem de ser geral, abstrato e circunspeto. Por mais 

que o legislador se valha dos melhores esquemas e fórmulas de articulação de idéias no 

trabalho de expressão legislativa, é praticamente impossível designar – em uma linguagem 

formal e lapidar – a estrutura fina e pouco mecânica que rege a concessão de tutelas liminares. 

Quanto mais o legislador se aproximasse lingüisticamente dessa complexa relação entre fumus 

boni iuris e periculum in mora, mais intricada seria a redação do dispositivo produzido e, por 

conseguinte, mais distante estar-se-ia do princípio da segurança jurídica. Daí a importância de 

uma visão pragmática do Direito: só ela é capaz de, encarando o mundo empírico-sociológico, 

recuperar o que se perdeu no trabalho legislativo de expressão textual; só ela tem o condão de 

trazer à tona conteúdos imprescindíveis que jamais fizeram parte do círculo de discussão dos 

juristas. 

 

 

8.2 Fumus boni iuris e periculum in mora como termos vagos 

 

 Uma das possíveis hipóteses de trabalho é admitir que o periculum in mora e o fumus 

boni iuris sejam termos vagos, indeterminados ou fluidos, visto que é muito difícil defini-los. 

De qualquer maneira, a partir de um estudo meticuloso da jurisprudência, é possível constatar 

que os juízes costumam atrelar o periculum in mora à idéia de urgência e o fumus boni iuris à 

                                                 
166 Tratado de derecho administrativo. t. 2, p. XIII-32. 
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idéia de evidência. É como se, nas experiências concretas de periculum in mora e fumus boni 

iuris, as únicas notas distintivas constantes fossem, respectivamente, a urgência e a evidência.  

Contudo, é algo problemático definir o que são a urgência e a evidência. Ora, é muito 

melhor que elas sejam “explicitáveis”, e não propriamente “definíveis”. Isso significa que o 

“risco de dano irreparável ou de difícil reparação” é tão apenas um dos possíveis tipos de 

periculum in mora, assim como a “probabilidade do direito alegado pelo autor” é apenas um 

dos possíveis tipos de fumus boni iuris. Por conseguinte, as duas expressões não se prestam 

como definição muito precisa do que sejam, respectivamente, periculum in mora e fumus boni 

iuris. 

Existem vários graus e formas de urgência (“damnum irreparabile”, “ danno 

marginale”, “ pericolo di infruttuosità”, “ pericolo di tardività”, “simples incômodo”, “dano 

provável”, “dano possível”, etc.), todos eles abrangidos pelo termo periculum in mora. Da 

mesma maneira, existem vários níveis de evidência (“certeza”, “probabilidade”, 

“verossimilhança”, “aparência”, “afirmação hipotética”, etc.), todos eles compreendidos no 

termo fumus boni iuris167. Fica claro, pois, que urgência e evidência constituem as duas 

grandes vigas sobre as quais o fenômeno das tutelas liminares se estrutura. Saber qual o 

conteúdo dos termos urgência e evidência é algo que só se pode extrair de cada caso sub 

judice, competindo ao juiz avaliar se os graus de evidência e de urgência apresentados in 

concreto são suficientes para a concessão da medida (a não ser nos casos em que essa 

suficiência é “normada”, ou seja, é presumida pela lei). 

Isso mostra que os pressupostos para a concessão de liminares são arredios às 

definições. E não existe mal algum nisso. De acordo com Barbosa Moreira, “nem sempre 

convém, e às vezes é impossível, que a lei delimite com traços de absoluta nitidez o campo de 

incidência de uma regra jurídica, isto é, que descreva em termos pormenorizados e exaustivos 

todas as situações fáticas a que há de ligar-se este ou aquele efeito no mundo jurídico” 168. 

Aliás, como é bem observado por Arthur Kaufmann, “a extrema precisão da linguagem só 

pode ser alcançada à custa de um extremo esvaziamento de conteúdo e de sentido” 169. Nunca 

é demais, assim, transcrever a advertência feita pelos juristas romanos: Omnis definitio in iure 

civili periculosa est. 

Ora, é inegável que as definições auxiliam a organização do conhecimento. Contudo, 

nem sempre a falta delas prejudica o trabalho jurídico-dogmático. Aliás, por vezes, atrapalha, 

                                                 
167 Interessante e louvável exercício de conceituação do periculum in mora e do fumus boni iuris pode ser visto 
em: LARA, Bettina Rizato. Liminares no processo civil, p. 100-109. 
168 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Regras de experiência e conceitos juridicamente indeterminados, p. 64. 
169 Apud LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito, p. 650, nota 44. 
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uma vez que engessa a compreensão de categorias cuja funcionalidade é perturbada quando se 

busca enquadrá-las em definições gélidas e lapidares. 

Um sistema dogmático-processual não tem de ser, necessariamente, um constructum 

de conceitos gerais abstratos para receber o rótulo de “científico”. Já se superou a 

“Jurisprudência dos Conceitos”. Logo, tudo indica que o periculum in mora e o fumus boni 

iuris não se “comportam” propriamente como conceitos, mas como notas ou traços 

tipológicos (o que se estudará melhor adiante). Isso explica porque existe muito mais 

fecundidade na práxis dos Tribunais (que constroem uma “arte” processual concreta e 

funcional, despreocupada com as conceituações) do que na teoria dos professores (que 

defendem uma “ciência” processual abstrata e conceitualista). 

A necessidade de dar uma solução justa e apropriada aos mais diferentes casos 

concretos fez com que o Poder Judiciário tratasse as hipóteses de concessão de liminar – de 

forma pragmática, intuitiva e livre de culpa – como verdadeiros tipos (que é exatamente o que 

elas são), não como arcabouços conceituais (que é o que os doutrinadores supõem que elas 

sejam). Goste-se ou não, a teoria das liminares é uma dogmática que deve amparar-se em 

modelos cambiantes e sugestões de conteúdo, não em conceitos. Isso pode parecer antipático 

ao pensamento liberal, que prima pela segurança jurídica e por uma radical previsibilidade de 

todo comportamento estatal. O problema é que a jurisdição das liminares se curva à vida, e a 

vida – como se sabe – è “móbile... qual piuma al vento...”. 

 

 

8.3 Fumus boni iuris e periculum in mora como traços tipológicos 

 

 De fato, o fumus boni iuris e o periculum in mora são notas distintivas de tipo. 

 No conceito, há mais clareza e segurança. Ele é formado de algumas notas distintivas 

particulares, as quais são desligadas e abstraídas dos objetos em que se apresentam e, em sua 

generalização, são isoladas e separadas umas das outras. Daí por que, no conceito, o objeto 

não é apreendido na plenitude substancial de todas as suas partes e particularidades, como um 

todo único.  Isso faz com que no pensamento por conceitos não haja “mais ou menos”, mas só 

“tudo ou nada”: ou um objeto é enquadrado no conceito porque possui marcas características 

concretas que se subsumem a todas as notas distintivas abstratas descritas na definição, ou ele 

não se enquadra. 

Em contrapartida, há muito mais fluidez e adaptabilidade no tipo. Nele, são permitidas 

formas intermediárias e “figuras híbridas”, que geralmente não se podem incluir no esquema 
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previamente dado. Isso porque a composição de um tipo nunca parte de um método isolante e 

abstrativo de notas singulares que são pensadas isoladamente, mas sempre de um método de 

agrupamento e concretização de notas distintivas, que só se podem apreender em seu todo170. 

Nesse sentido, o tipo é mais abstrato que o concreto; todavia, é mais concreto que o conceito. 

Ele se situa entre a idéia de Direito e a situação vital, entre a justiça normativa e a justiça real. 

Portanto, se o conceito é uma forma abstrata e fragmentada à qual os objetos são subsumidos 

por encaixes, o tipo é um esquema mais concreto e íntegro ao qual os objetos se “subsumem” 

por comparações (motivo pelo qual os traços do tipo podem aparecer na imagem particular do 

objeto com diferentes matrizes e combinações) 171 172. 

 Sobre a distinção entre conceito e tipo, convém que se citem as palavras magistrais de 

Arthur Kaufmann: 

 

O tipo constitui o meio termo entre o geral e o particular, é 
comparativamente um concreto, um universale in re. Assim, o tipo 
distingue-se do conceito geral e abstrato, que através dum número limitado 
de “características” isoladas “define” (delimita) e, por isso, é – segundo Kant 
– contrário à intuição sensível. O tipo, na sua maior proximidade à realidade, 
à aparência, e à objectividade, pelo contrário, não é definível, mas apenas 
“explicitável”, ele tem na verdade um núcleo fixo, mas não fronteiras fixas, 
de tal modo que pode faltar um ou outro dos “traços” característicos de um 
tipo sem que seja por isso necessário pôr em causa a tipicidade de uma 
determinada situação de facto. O conceito (aqui sempre entendido como 
conceito geral abstracto, como “conceito de género”, “conceito 
classificatório”) é fechado; o tipo é aberto. O conceito conhece apenas o 
rígido “sim ou não”, o conceito separa, o pensamento conceptual é um 
“pensamento que separa”. O tipo (o “conceito ordenador”, “conceito 
funcional”, “conceito de sentido”) pelo contrário conforma-se com o “mais 
ou menos” da realidade multifacetada e liga tornando conscientes as 
conexões de sentido, nele o geral é compreendido de forma sensível, 
“integral”. Não se pode “subsumir” sob o tipo como se faz sob o conceito, a 
ele se pode, em maior ou menor medida, “assimilar”, “fazer corresponder” 
uma concreta situação da vida. No tipo já não estamos pois perante um 
pensamento lógico-formal exacto. E aqui chegamos à Fuzzy Logic, que se 
baseia sobre esta distinção entre conceitos determinados e conceitos 

                                                 
170 Cf. YARSHELL, Flávio Luiz. Tutela jurisdicional, p. 42: “[...] enquanto o conceito é a soma de elementos 
característicos, determinados com precisão numérica, o tipo é um quadro que, embora composto de partes, 
somente pode ser entendido no conjunto. Assim, enquanto o primeiro pode ser definido, o segundo somente pode 
ser descrito”. No mesmo sentido: DERZI, Misabel de Abreu Machado. Direito tributário, direito penal e tipo, p. 
37. 
171 Sobre o tema: LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito, p. 621 e ss. 
172 Daí por que, nas expressões “tipo penal” e “tipo tributário”, o termo tipo está usado em sentido impróprio, já 
que a necessidade de segurança jurídica faz com que o direito penal e o direito tributário se valham de conceitos 
seguros, precisos, fechados e classificatórios. Sobre o tema, p. ex.: DERZI, Misabel de Abreu Machado. Direito 
tributário, direito penal e tipo, p. 43 e ss. Em verdade, os “tipos” penais e tributários não comportam abertura, 
graduabilidade, aproximação da realidade e plenitude de sentido na totalidade, que são as notas fundamentais 
dos tipos propriamente ditos (cf. DERZI, Misabel de Abreu Machado. Op. cit., p. 51 e ss.). 
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indeterminados e se move nas zonas cinzentas das transições graduais, do 
ainda-não-e-já-não. 173 

 

 Interessante distinção também é elaborada por Misabel de Abreu Machado Derzi, que 

escreveu a melhor obra no Brasil sobre o tema: 

 

De um lado, encontramos o tipo como ordem rica de notas referenciais ao 
objeto, porém renunciáveis, que se articulam em uma estrutura aberta à 
realidade, flexível, gradual, cujo sentido decorre dessa totalidade. Nele, os 
objetos não se subsumem mas de ordenam, segundo método comparativo 
que gradua as formas mistas ou transitivas. De outro lado, observamos os 
conceitos fechados que se caracterizam por denotar objeto através de notas 
irrenunciáveis, fixas e rígidas, determinantes de uma forma de pensar 
seccionadora da realidade, para a qual é básica a relação de exclusão ou... ou. 
Através dessa relação, calcada na regra da identidade, empreendem-se 
classificações com separação rigorosa entre as espécies. O tipo propriamente 
dito, por suas características, serve mais de perto a princípios jurídicos como 
da igualdade, o da funcionalidade e permeabilidade às mutações sociais e o 
da justiça. Em compensação, com o seu uso, enfraquece-se a segurança 
jurídica, a legalidade como fonte exclusiva de criação jurídica e a 
uniformidade. O conceito determinado e fechado (tipo no sentido impróprio), 
ao contrário, significa um reforço à segurança jurídica, à primazia da lei, à 
uniformidade no tratamento dos casos isolados, em prejuízo da igualdade, da 
funcionalidade e adaptação da estrutura normativa às mutações sócio-
econômicas. 174 

 

 Assim sendo, a hipótese descrita no caput e no inciso I do art. 273 do CPC, p. ex., 

nada mais é do que uma situação exemplar retirada da realidade empírica, em face da qual o 

juiz tem o dever de conceder a liminar satisfativa. Contudo, para proceder à concessão, o juiz 

não consegue, simplesmente, promover a subsunção por via de uma operação silogística, tal 

como faria se estivesse diante de conceitos. 

Como já visto, “prova inequívoca da verossimilhança da alegação” e “fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação” são pautas “móveis”, que podem se apresentar em 

graus distintos e que, por isso, não são suscetíveis de fixação em termos genéricos. Portanto, 

precisam elas ser antes concretizadas pelo julgador para poderem ser aplicadas ao caso. Nesse 

sentido, comportam-se verdadeiramente como traços tipológicos. 

A “prova inequívoca da verossimilhança da alegação” é uma possível marca de 

evidência; o “receio fundado de dano irreparável ou de difícil reparação”, uma possível marca 

                                                 
173 Filosofia do direito, p. 188. 
174 Direito tributário, direito penal e tipo, p. 84. Todavia, citando Leenen, Misabel Derzi reconhece que a própria 
distinção entre tipo e conceito é gradual e tipológica, já que entre o tipo puro e o conceito classificatório fechado 
existem inúmeras transições fluidas: conceitos mais ou menos determinados, conceitos que pedem valoração ou 
preenchimento de significação, etc. (Op. cit., p. 62). 
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de urgência. Entretanto, na globalidade da hipótese de incidência descrita no caput e no inciso 

I do art. 273 do Código, a “prova inequívoca da verossimilhança da alegação” e o “receio 

fundado de dano irreparável ou de difícil reparação” portam-se como “pautas móveis” e 

relacionam-se em uma espécie de “coordenação valorativa”. Logo, para que se conceda a 

tutela antecipada, não há a necessidade da presença dos dois pressupostos: se o caso concreto 

desviar-se do “tipo normal” e apenas um dos pressupostos estiver presente em “peso 

decisivo”, ainda assim será possível conceder-se a liminar, conquanto por força de uma 

“configuração atípica” ou “menos típica”, que se afasta do modelo descrito. O que importa, no 

final das contas, é a “imagem global” do caso175. 

                                                 
175 Por vezes, a lei pode maniatar o juiz e prescrever qual a “imagem global” que ela entende adequada. Ou seja, 
é possível que a lei restrinja a liberdade do juiz de aquilatar por si mesmo a “relação de complementação mútua” 
entre fumus e periculum e preestabeleça o “peso” ou “densidade” que cada um desses pressupostos deve ter para 
que a tutela de urgência seja concedida. É o que passa com as leis “impeditivas” de concessão de liminar. Usam-
se as aspas porque, em verdade, essas leis não proíbem a concessão; elas apenas enrijecem os seus pressupostos. 
No julgamento do pedido de liminar formulado na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 04-DF (rel. Min. 
Sydney Sanches, j. 10.02.1998, DJ 21.05.1999, p. 2), o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, reputou 
constitucional o caput do artigo 1º da Lei 9.494, de 10.09.1997 (“Art. 1º. Aplica-se à tutela antecipada prevista 
nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil, o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e art. 7º da Lei nº 
4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º 
da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992”). De acordo com a literalidade do mencionado dispositivo, é vedada a 
concessão de tutela antecipada que determine reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de 
vantagens em benefício de servidores públicos (atualmente, essa previsão encontra-se nos §§ 2º e 3º do art. 7º da 
Lei 12.016/2009). No entanto, o próprio STF ressalvou situações especialíssimas, justamente para evitar o 
perecimento do “bem da vida” posto em debate. Não é por outro motivo que o Superior Tribunal de Justiça tem 
admitido, nesses casos, a concessão de medida liminar para afastar inconteste estado de necessidade, que ameace 
a sobrevivência do jurisdicionado (Primeira Turma, AGRESP 397.725-SP, rel. Min. Francisco Falcão, j. 
07.11.2002, DJ 02.12.2002, p. 234; Quinta Turma, RESP 447.668-MA, rel. Min. Félix Fischer, j. 01.10.2002, DJ 
04.11.2002, p. 255; Quinta Turma, AGA 518.684-SC, rel. Min. Gilson Dipp, j. 16.09.2003, DJ 06.10.2003, p. 
316). Isso significa que, na prática, o STF e o STJ entendem que essas liminares determinativas de 
reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens em benefício de servidores 
públicos são possíveis apenas diante da presença de um periculum in mora extremado. Mesmo que o direito do 
autor seja quase-certo, ainda assim só será concedida a liminar se estiver configurada uma emergência crítica. 
Portanto, de acordo com os Tribunais Superiores, não é possível a concessão da liminar tão-somente com arrimo 
na alegação genérica de que a causa tem natureza alimentar. É necessário comprovar cabalmente ab initio que o 
requerente passa por uma situação famélica e que a medida por ele requerida é a única forma de remediar a 
gravidade de sua situação. Noutras palavras, o que o STF e o STJ estão a dizer é que não cabe concessão liminar 
de tutela de evidência extremada pura, de tutela de evidência extremada e urgência não-extremada ou de tutela 
de evidência e urgência não-extremadas para reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de 
vantagens em favor de servidores públicos. Conseguintemente, nessa seara, não há impedimento, em tese, para a 
concessão de tutela de urgência extremada pura, de tutela de evidência não-extremada e urgência extremada e 
de tutela de evidência e urgência extremadas. 
 Idêntico raciocínio se pode estender à compreensão da Súmula 212 do Superior Tribunal de Justiça, do 
artigo 170-A do Código Tributário Nacional e dos §§ 2º e 3º do artigo 7º da Lei 12.016/2009, que “proíbem” a 
concessão de liminares para fins de compensação tributária. Em verdade, na prática, os mencionados comandos 
outra coisa não fazem senão exigir um periculum in mora “mais robusto” para que essas liminares sejam 
concedidas. Antes da edição da Súmula 212 pelo STJ, da introdução do artigo 170-A no CTN pela Lei 
Complementar 104/2001 e do advento dos §§ 2º e 3º do art. 7º da Lei 12.016/2009, era comum os contribuintes 
alegarem que se encontravam sob risco de dano irreparável ou de difícil reparação, já que a cada desembolso se 
sujeitavam à tormentosa via do solve et repete, ou mesmo a sanções administrativas decorrentes da 
inadimplência (autuação, inscrição do nome no cadastro de inadimplentes etc.). Daí por que inúmeras liminares 
eram concedidas com base nessa fundamentação. Porém, como se pode ver, não se trata de periculum in mora 
radical, capaz de inviabilizar a existência mesma da empresa ou de comprometer a sua saúde econômico-
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Essa “lei de compensação mútua”, que a prática revela existir entre o fumus boni iuris 

e o periculum in mora, é bem própria dos elementos que integram um tipo. 

Transcreva-se a imperdível e decisiva passagem da obra de Larenz nesse sentido: 

 

[...] descreve LEENEN o tipo como uma “estrutura elástica de notas 
distintivas”; ENGISCH sublinha a “variabilidade e graduabilidade das notas 
distintivas”; LEENEN sublinha, por sua vez, a “interdependência dos traços 
tipológicos”, bem como a possibilidade de que alguns destes traços só 
estejam configurados de modo ténue ou mesmo que estejam ausentes no caso 
concreto. 176 

 

 A partir daí, pode-se dizer que existem “séries de tipos” de tutela liminar, que variam à 

medida que os diferentes graus de fumus boni iuris e de periculum in mora se “combinam”. 

 Como bem explica Larenz: 

 

Uma ampliação da formação do sistema correspondente ao tipo estrutural 
consegue-se mediante a formação de “séries de tipos”. Essa assenta em que 
os tipos, precisamente por causa da variabilidade dos seus elementos, podem 
transformar-se uns aos outros, de tal modo que alguns elementos 
desaparecem totalmente, outros novos surgem ou passam a primeiro plano, 
sendo a transição entre os tipos, uma vez mais, “fluida”. 177 

 

 E prossegue o autor: “Na formação de séries de tipos procede-se segundo o modelo de 

que “quanto mais fortemente” estejam marcados certos elementos (ou quando mais 

debilmente o estejam) “tanto mais próximo” está um tipo de um pólo da série.”178 

É justamente o que se verifica no presente trabalho: quanto mais forte é a presença do 

fumus boni iuris, tanto mais próximo se está de uma “tutela de evidência extremada”; quanto 

mais densa a presença do periculum in mora, maior a proximidade de uma “tutela de urgência 

extremada”. As incontáveis possibilidades de combinação tensional entre o fumus boni iuris e 

o periculum in mora geram uma série infinita de possibilidades de tipos de liminar. 

 

                                                                                                                                                         
financeira. Isso mostra que a maior parte dessas liminares amparava situações de urgência não-extremada. 
Todavia, com o advento do art. 170-A do CTN e da Súmula 212 do STJ, nada impede que se conceda a liminar 
para a compensação tributária, dês que ela esteja escorada na comprovação concreta de uma emergência crítica, 
e não na mera alegação de que medidas poderão ser tomadas pela Fazenda Nacional contra a requerente. 
176 Metodologia da ciência do direito, p. 668 – grifos nossos. De acordo com Yarshell, “[...] o conceito pode ser 
entendido como um esquema de atribuições, ao passo que o tipo pode se entendido como um esquema de 
relações. Disso extrai-se como conseqüência – quanto ao tipo – que uma mesma função pode ser executada por 
entes particulares e que diferentes relações podem manter exata equivalência, mediante a substituição ou 
modificação de algum de seus elementos” (Tutela jurisdicional, p. 43). 
177 Metodologia da ciência do direito, p. 669. 
178 Metodologia da ciência do direito, p. 669, nota 81. 
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8.4 O direito das liminares como “sistema móvel” 

 

 É interessante registrar que a categoria do tipo desenvolvida por Karl Larenz traz larga 

semelhança com a categoria do “sistema móvel” desenvolvida pelo privatista austríaco Walter 

Wilburg (1905-1991) 179. Em 22 de novembro de 1950, ao investigar o Direito de Indenização 

por Danos na Áustria e Alemanha, Wilburg introduz na Ciência do Direito – a partir da oração 

inaugural proferida em sua investidura como Rector magnificus da Univerdade Karl-Franzens 

de Graz (“Entwicklung eines beweglichem Systems im bürgerlichen Recht’) – o seu penetrante 

conceito de “sistema móvel” (“bewegliches System”). 

Segundo ele, a responsabilidade civil parte de quatro “elementos” ou “forças móveis”: 

1) uma falta que seja a causa do acontecimento danoso e que se situe do lado do responsável; 

2) um perigo que o autor do dano tenha originado, através de uma atuação ou da posse de uma 

coisa, e que haja levado à produção do dano; 3) a proximidade do nexo de causalidade, que há 

entre as causas que originam a responsabilidade e o dano verificado; 4) a ponderação social da 

situação patrimonial do prejudicado e do autor do prejuízo. Contudo, a conseqüência jurídica 

surge somente “a partir da concatenação desses elementos, segundo o seu número e peso”, e é 

determinada pelo juiz “segundo a discricionariedade orientada”. 

Assim sendo, essas “forças” não são “absolutas, de dimensões rígidas, antes decidindo 

o efeito conjunto da sua articulação variável”. Ou seja, a responsabilidade extracontratual não 

subentende a convergência de todos ou de determinados “elementos”; entretanto, pode 

resultar de enlaces arbitrários ou mesmo da existência de um único “elemento”, contanto que 

este apresente “peso especial”. Enfim, esses “elementos” não têm papel fixo na caracterização 

da responsabilidade. É premissa do sistema wilburguiano, portanto, que não exista uma 

hierarquia rígida entre os “elementos” ou “forças [igualdade fundamental de categoria], e que 

eles não devam surgir sempre todos, mas antes se possam substituir uns aos outros 

[permutabilidade livre]. De toda forma, a despeito da “ampla margem de discricionariedade” 

que cabe ao juiz, não lhe cabe proferir uma decisão equitativa incontrolável, mas sim orientar 

a sua decisão pelos princípios por ele indicados e fundamentá-la no caso particular, devendo 

                                                 
179 WILBURG, Walter. Desenvolvimento de um sistema móvel no direito civil, p. 55-73. Sobre o tema, v.g.: 
CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito, p. 127-148; 
FRADA, Manuel António de Castro Portugal Carneiro da. Teoria da confiança e responsabilidade civil, p. 289, 
nota 268; LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito, p. 668-669 e 680-682; MENEZES CORDEIRO, 
António Manuel da Rocha e. Da boa fé no direito civil, p. 1.262; VIEHWEG, Theodor. Tópica y jurisprudencia, 
p. 138-143. 
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ainda refletir sobre quais os “elementos” que fundamentarão a responsabilidade, em que grau 

eles se apresentam em cada caso, e como serão valorados. 

 Ora, abstraindo-se as análises promovidas por Wilburg a respeito da responsabilidade 

extracontratual, seu “sistema móvel” encaixa-se como uma luva na explicação das “leis” que 

regem a concessão de tutelas liminares na experiência jurídica brasileira. O fumus boni iuris e 

o periculum in mora também são “elementos” ou “forças” que se articulam de forma variável, 

sem absolutismo e rigidez dimensional, nos processos concretos de concessão de provimentos 

jurisdicionais in initio litis. Logo, para que o juiz defira o pedido de liminar, não se pressupõe 

a convergência do fumus boni iuris e do periculum in mora: é possível que eles se substituam 

mutuamente, desde que o único pressuposto presente tenha um “peso especial” (especialidade 

essa que pode ser presumida por lei, ou aquilatada pelo juiz a partir dos dados fornecidos pelo 

caso e dentro de uma “margem de discricionariedade controlada”). Daí se nota a importância 

metodológica da idéia de “mobilidade” para os estudos jurídico-processuais no Brasil, já que 

ela não só abranda o conceitualismo rígido em que estão mergulhados, como também ajuda a 

ordenação de manifestações judiciais de complexidade acentuada (como é o caso das decisões 

concessivas de liminar). Pensando bem, é muito provável que entre os elementos descritos nas 

hipóteses de incidência de outras normas processuais também haja a mesma intermutabilidade 

e a mesma falta de hierarquia intra-sistemática que caracteriza a relação entre os pressupostos 

para a concessão das providências liminares. Decerto, essa “conformação móvel” aumentaria 

a responsabilidade do juiz quando da aplicação do direito processual civil; contudo, permitir-

lhe-ia ser mais justo, sem que nas suas decisões tivesse de apelar apenas para a equidade, para 

sentimentalismos ou para conceitos similares desprovidos de conteúdo. 

 

 

8.5 A concessão de liminares como um problema de “subsunção” 

 

Quando o juiz concede a tutela jurisdicional in initio litis, ele está a aplicar uma norma 

processual civil. Para isso, teve antes de “subsumir” o caso em exame à hipótese de incidência 

da norma sobre concessão de liminar. A essa operação intelectiva dá-se o nome de subsunção 

180. Porém, tradicionalmente, a idéia de subsunção está vinculada à idéia de conceito. À luz de 

                                                 
180 Quando aqui se escreve subsunção (sem aspas), quer-se empregar a palavra no seu sentido tradicional, que é 
o de um processo formal e analítico-conceitual. Em contraposição, quando se escreve “subsunção” (entre aspas), 
utiliza-se a palavra em um outro sentido, que é o de um processo material e concreto-tipológico. Misabel Derzi é 
enfática em sua obra quando adverte que no tipo não existe subsunção, mas apenas ordenação por comparação 
(Direito tributário, direito penal e tipo, p. 31 e ss.). No entanto, nada impede que o termo subsunção seja 
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uma visão mecanicista, a concessão da tutela liminar seria uma operação concepto-subsuntiva 

e, portanto, um ato de encaixe: um fato está subsumido a uma norma quando nele se encerram 

todos os elementos necessários para que ela incida e, por via de conseqüência, desencadeie as 

conseqüências jurídicas nela previstas. Ao aplicador da norma, basta verificar se cada um dos 

elementos descritos in abstrato na hipótese de incidência realizaram-se in concreto no mundo 

fático. Vai-se do plano empírico-sociológico para o plano lógico-normativo, sucessivamente, 

enquadrando-se elemento por elemento. 

Ora, essa concepção conceitualista tem influenciado sobremaneira o estudo sobre a 

concessão de liminares. Assim, não é difícil entender porque a doutrina afirma que a 

verificação concreta da presença do periculum in mora é autônoma em relação à verificação 

concreta da presença do fumus boni iuris. 

Entretanto, essa imagem rígida e atomística da subsunção, que se faz sucessivamente, 

de elemento por elemento, não condiz à realidade das tutelas liminares. Justamente porque as 

hipóteses de concessão de liminar nada mais são do que tipos, o periculum in mora e o fumus 

boni iuris não são verificados de um modo isolado, mas em conjunto. Ou seja, se no curso dos 

“encaixes” o julgador constatar a falta de um elemento, não interromperá a operação mental: 

prosseguirá, pois pode ser que os demais elementos tenham “peso” suficiente para “suprirem” 

a ausência. 

Assim, no tipo, a “subsunção” deixa de ter uma imagem atomística, mecanicista e 

retilínea passa a ter uma imagem adaptativa, molecular e circular: o juiz somente saberá se a 

norma jurídica vai incidir após apreender globalmente todos os elementos em jogo, em meio a 

um círculo hermenêutico, no qual não se pode compreender o todo sem compreender as partes 

nem compreender as partes sem compreender o todo. Daí se nota que, para o “direito morto”, 

a concessão dos provimentos liminares nada mais é do que uma “apreensão linear somatória” 

de pressupostos descontínuos [= postura analítica, própria da visão conceitualista]. Contudo, 

no “direito vivo”, esses pressupostos não são enxergados em série e decodificados um a um, 

                                                                                                                                                         
redefinido. Uma redefinição de subsunção, em novos termos, pode ser vista, e.g., em: CASTANHEIRA NEVES, 
António. Questãos-de-facto – questão-de-direito..., p. 156 e ss. De acordo com o jurista lusitano, nesse segundo 
sentido, a subsunção não se cumpre através de meras relações lógicas entre conceitos, mas através duma 
predicação real-concreta, que é um “acto sintético e constitutivo de juridicidade”, uma vez que é impossível 
uma imediata inferência lógica do individual real ao puramente conceitual. Daí por que a subsunção só é 
logicamente possível se os “fatos” tiverem deixado de ser fatos puros para tornarem-se fatos jurídicos: “[...] a 
subsunção, nesta perspectiva, vem a estabelecer-se, não entre a hipótese normativa conceitualmente abstracta e 
‘os factos’ (a mera conceitualização ajurídica de facto), mas entre a hipótese jurídica abstracta da norma 
aplicável e uma qualquer correlativa objectivação jurídica – entre aquela e o seu correlato jurídico-objectivo” 
(Questão-de-facto – questão-de-direito..., p. 151). Em última análise, para Castanheira Neves, é a imprópria a 
separação dogmática entre o “direito” e o “fato”. 
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mas simultaneamente co-apreendidos num todo coesivo [= postura sintética, própria de uma 

visão tipológica]. 

 

(a) Modelo conceitualista de subsunção: 

[Hipótese de Incidência] N’(1) + N’(2) + N’(3) ... N’(n) 

 

            

 

[Suporte Fático]  N(1) + N(2) + N(3) ... N(n) 

 

 

(b) Modelo tipológico de “subsunção”: 

[Hipótese de Incidência] N’(1) ↔ N’(2) ↔ N’(3) ... N’(n) 

          

    

[Suporte Fático]  N(1) ↔ N(2) ↔ N(3) ... N(n) 

 

 

Na visão conceitualista (inflexível), se os pressupostos para o nascimento dum direito 

forem os elementos fáticos “a”, “b”, “c” e “d”, basta que “a” esteja ausente para que o suporte 

fático seja deficitário e, portanto, a norma jurídica não incida. Como se pode ver, esse modelo 

explicativo da incidência normativa é legatário de uma tradição que foi cunhada no séc. XVIII 

com o avanço da Física, da Química, da Biologia e da Matemática, cujos métodos, conceitos e 

suposições foram empregados nas interpretações do Homem, do Espírito e da Sociedade. 

Ora, as chamadas “Ciências Naturais” têm como fundamentos metateóricos as idéias 

de ordem, de estabilidade do mundo e de que o passado se repete no futuro. Assim, um saber 

a respeito da aplicação das normas jurídicas só poderá pretender-se “científico” caso se 

admita previamente que elas incidirão de modo infalível a cada vez que os seus suportes 

fáticos concretizarem-se. Em outros termos: as concepções sobre a norma jurídica só serão 

“científicas” se entenderem que a incidência dela independe da vontade humana e é obediente 

a uma lei causal impessoal. Nesse sentido, o postulado da infalibilidade da incidência torna-se 

a condição de possibilidade de um conhecimento jurídico científico, objetivo, explicativo e 

nomotético. 



 118 

Contudo, já na segunda metade do século XX, a necessidade de explicação de 

realidades bastante emaranhadas ressuscitou o interesse pelo Vitalismo, pelo Misticismo, pela 

Teologia e pelo Antropomorfismo, o que forneceu conceitos mais elásticos para a comunidade 

científica em geral e possibilitou aos juristas uma melhor compreensão a respeito da 

complexidade e da fluidez de interação entre os elementos que tomam parte no processo de 

decisão jurídica. Daí por que a dogmática da pós-modernidade se torna cada vez mais 

intersubjetiva, compreensiva e descritiva. 

Como bem diz Boaventura de Sousa Santos, nas ciências pós-modernas, passou-se a 

ter, “em vez da eternidade, a história; em vez do determinismo, a imprevisibilidade; em vez 

do mecanicismo, a interpenetração, a espontaneidade e a auto-organização; em vez da 

reversibilidade, a irreversibilidade e a evolução; em vez de ordem, a desordem; em vez da 

necessidade, a criatividade e o acidente”181. Por conseguinte, dentro de uma visão tipológica 

(flexível), a “subsunção” passa a entender-se de modo diverso: se o elemento “a” faltar ou for 

insuficiente, pode ser que a norma incida se os elementos “b”, “c” e “d” se apresentarem com 

“densidade” suficiente para “repararem” a ausência ou insuficiência182. Fala-se em “pode ser”, 

já que o sujeito cognoscente da norma jurídica terá de valorar a “densidade” e a “suficiência 

compensatória”. Com isso, a hipótese de incidência normativa deixa de ser vislumbrada como 

uma simples justaposição estática de elementos descritivos e passa a ser enxergada como um 

complexo dinâmico de elementos em mútua interação. Enfim, a incidência normativa deixa de 

obedecer a uma lei impessoal de causalidade deontológica e passa a jungir-se a um processo 

pessoal e valorativo de adequação a finalidades. 

 

 

8.6 Para um quadro geral das liminares 

 

 Conseguintemente, no diz respeito ao resultado da relação fundamental entre o fumus 

boni iuris e o periculum in mora, pode-se enxergar na experiência forense a seguinte série de 

tipos de medidas liminares: A) tutela de evidência extremada pura (↑, 0), concedida pelo juiz 

diante da quase-certeza do direito, embora o perigo de dano à esfera jurídica do autor inexista, 

seja desprezível ou não se leve em consideração; B) tutela de urgência extremada pura (0, ↑), 

concedida em face de um periculum in mora contundente, sem que a probabilidade do direito 

                                                 
181 Um discurso sobre as ciências, p. 48. 
182 Sobre o dilema entre os modelos mecânico e cultural-adaptativo no campo sociológico: BUCKLEY, Walter. 
A sociologia e a moderna teoria dos sistemas, p. 23 e ss. 
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seja considerada; C) tutela de evidência extremada e urgência não-extremada (↑, +), em que a 

causa para a concessão da tutela de evidência extremada pura é reforçada por presença não-

exagerada de periculum in mora; D) tutela de urgência extremada e evidência não-extremada 

(+, ↑), em que a causa para a concessão da tutela de urgência extremada pura é reforçada por 

presença não-exagerada de fumus boni iuris; E) tutela de evidência e urgência extremadas (↑, 

↑), em que fumus boni iuris e periculum in mora se mostram em níveis igualmente elevados; 

F) tutela de evidência e urgência não-extremadas (+, +), o tipo mais comum no dia-a-dia, em 

que fumus boni iuris e periculum in mora se apresentam em níveis igualmente intermediários. 

É óbvio que essa “suficiência compensatória” entre o fumus boni iuris e o periculum in 

mora depende – como já dito – de uma indelével avaliação subjetiva pelo aplicador da lei (ou 

seja, de uma valoração). Nesse sentido, a incidência das normas processuais sobre concessão 

de liminares não é um acontecimento puramente lógico, que independe da vontade humana, 

mas um acontecimento axiológico, que depende do sentir do juiz183. Aliás, uma jurisprudência 

sem valorações subjetivas sequer seria prática, ou real, embora a teoria contemporânea ainda 

se esforce em construir expedientes de objetivação e de controle racional dessas ponderações. 

Essa avaliação judicial subjetiva – ínsita, aliás, a todo ato concessivo de liminares – se oculta 

na raiz de acaloradas divergências doutrinárias e jurisprudenciais. E tais divergências nascem 

ou porque essa valoração é ignorada, ou porque é hiper-dimensionada. 

Quem entende que as tutelas liminares decorrem do exercício de um poder puramente 

discricionário, acaba jogando a jurisdição num irrealismo metodológico insuportável. Trata-

se de visão estreita, que só apanha o momento subjetivo-valorativo da concessão, esquecendo 

que o juiz também tem de debruçar-se sobre pressupostos normativos objetivos184. 

                                                 
183 Posto que haja um quid lógico em todo processo de incidência normativa, este processo não se conclui se não 
houver o aplicador. Noutras palavras: a norma não incide por força própria, senão pelo intercurso do ser humano, 
pois ela nada mais é do que a estrutura de sentido construída por seu aplicador (um homem) a partir de um texto 
positivado. Daí por que – ao contrário do que sempre sustentou Pontes de Miranda – incidência e aplicação são 
uma única e mesma coisa, já que a “causalidade normativa” é a própria “causalidade” da interpretação-aplicação 
do texto positivado. Como é bem dito por Clarice Von Oertzen de Araújo, “a incidência, no molde genialmente 
concebido por Pontes de Miranda, parece ser um processo de natureza eminentemente lógica, diagramática, na 
medida em que o conceito refere-se ao aspecto geométrico, hipotético, possível e abstrato da concreção 
normativa. Entretanto, o próprio jurista alagoano reconhece a insuficiência daqueles parâmetros na descrição da 
concreção normativa. Atualmente, a investigação doutrinária na área da lógica jurídica é pacífica ao afirmar a 
impossibilidade de adoção exclusiva de parâmetros da lógica clássica para explicar a totalidade de inferências 
que entram em jogo durante o fenômeno de positivação jurídica. A realização e a interpretação do Direito 
contam também com outros fatores, como os desejos e interesses das pessoas envolvidas, a apreciação dos 
valores vigentes e prestigiados pela sociedade, bem como o emprego da força, cuja aplicação é realizada quase 
exclusivamente por parte do Estado” (Incidência jurídica, p. 143-144). 
184 De acordo, e.g., com Cândido Rangel Dinamarco, “ficam ao critério discricionário do juiz, que ele exercerá 
prudentemente e motivadamente em cada caso, a outorga da tutela antecipada total ou parcial e, na segunda 
hipótese, a determinação do âmbito desta. A discricionariedade do juiz na concessão da tutela antecipada reflete-
se ainda no poder, que a lei expressamente lhe dá, de a qualquer tempo (antes da sentença, é claro) revogar ou 
modificar a medida concedida (art. 273, § 4º)” (A reforma do Código de Processo Civil, p. 140). De acordo com 
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De acordo com essa visão, a concessão de tutela liminar seria um ato eminentemente 

retórico, regido por cânones de justiça material e produzido por um raciocínio tópico-

argumentativo. Em verdade, essa maneira de enxergar o fenômeno está comprometida com 

um modelo decisionista, o qual rende culto à adaptabilidade, à eqüidade e à supremacia do 

problema sobre a norma. Porém, por trás dele há uma campanha para desamarrar as mãos dos 

juízes, supervalorizar os poderes discricionários da jurisdição de primeira instância e lançar as 

decisões liminares em um limbo de indeterminação radicalizada. Levado às últimas 

conseqüências, o modelo faz do sistema de direito um amontoado confuso de 

individualizações e fragmentações. 

Em contrapartida, quem toma as medidas liminares como resultado do exercício de um 

poder puramente vinculado, acaba lançando a jurisdição em um formalismo engessador. Essa 

visão também não deixa de ser limitada, já que só descortina o instante objetivo-normativo do 

ato de concessão, ignorando que, na prática, os juízes podem conceder a medida se a presença 

“exagerada” de um pressuposto “suprir” a ausência ou a presença “minguada” do outro185. 

De todo modo, essa visão também está comprometida com um modelo, legalista-

positivista, para o qual a concessão de liminar é um ato científico, regido por normas gerais de 

direito positivo e produzido por um raciocínio axiomático-dedutivo. Aqui, o culto é rendido à 

previsibilidade, à segurança jurídica e à supremacia da norma sobre o problema. Porém, por 

trás desse modo de enxergar o fenômeno, procura-se castrar as controvérsias normativas e 

impelir o juiz a um binarismo simplificador: “ou ele entende configurados os dois 

pressupostos, e tem o dever de conceder a liminar, ou não os tende configurados, e tem o 

dever de denegá-la”. Assim, não é difícil perceber que as coisas acabam sendo 

                                                                                                                                                         
Luiz Fux, essa discricionariedade decorre da letra do caput do art. 273 do CPC, que fala em “poderá” (Curso de 
direito processual civil, p. 57; Tutela de segurança e tutela da evidência, p. 338). Deve-se frisar que, aqui, o 
termo discricionariedade é tomado em sentido largo, não no sentido específico que lhe dá a dogmática do direito 
administrativo. A decisão discricionária não é entendida, aqui, como “mera opção entre alternativas, mediante a 
qual o julgador elege uma solução ótima”. Como bem frisado pelo próprio Professor Dinamarco, “[...] a carga de 
subjetivismo é muito grande nas decisões judiciárias, especialmente quando estamos no campo da liminar. É 
uma cognição superficial, instrução praticamente só documental, e, diante disso tudo, o subjetivismo é muito 
grande; a sensibilidade do juiz entra muito em cena. Reconhecendo a seriedade dessas alegações contra a 
natureza discricionária, prefiro um conceito mais elástico de discricionariedade que abranja e justifique essa dose 
de subjetivismo nos julgamentos” (A questão das liminares e o perecimento do direito, p. 52). Aliás, é esse 
“conceito elástico” de discricionariedade que permeia a maioria das produções literárias sobre filosofia jurídica e 
teoria geral do direito. O sentido restrito e específico que os administrativistas deram ao termo é ulterior, razão 
por que não invalida ou não torna imprópria a sua utilização “herética” pelos processualistas. 
185 De acordo, e.g., com Betina Rizzato Lara, “o juiz não tem [...] a discricionariedade de escolha entre conceder 
ou não a liminar se verificar que os pressupostos para a sua concessão estão presentes. Não há, nestes casos, 
aquele tipo de discricionariedade em que é facultado ao aplicador da norma agir ou omitir, tomar ou não uma 
medida. Ele terá sempre a obrigação de conceder a liminar se concluir pela existência dos requisitos e a 
obrigação de indeferi-la se estes requisitos estiverem ausentes” (Liminares no processo civil, p. 61). 
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exageradamente generalizadas e simplificadas186. Daí por que falta às duas correntes uma 

visão integrativa do fenômeno. Ou seja, falta-lhes ver que a concessão das tutelas liminares 

nada mais é do que um ato de condicionalidade complexa. Ela não resulta de mera valoração 

nem de mera subsunção. Não pode ser explicada nem por um “decisionismo fraco” nem por 

um “legalismo temperado”. Nela, vinculatividade e discricionariedade estão presentes em 

igual nível de “hierarquia”. Tudo se passa como se a concessão fosse regida por uma 

“instabilidade estável”. Logo, equivocam-se os decisionistas e os legalistas quando olham a 

realidade somente por uma das suas faces187. 

Porém, essa liberdade de valoração subjetiva a respeito da “suficiência compensatória” 

não é uma constante no sistema processual. Ela é retirada normativamente dos juízes em duas 

hipóteses, como já visto no capítulo anterior: G) na tutela de evidência pura de extremidade 

legalmente presumida (|↑|, 0), em que, diante de certos elementos, a lei presume a certeza da 

pretensão alegada e dispensa a demonstração do periculum in mora; H) na tutela de urgência 

pura de extremidade legalmente presumida (0, |↑|), em que, diante de certos elementos, a lei 

presume a existência de um perigo atual e iminente de dano grave e irreparável e prescinde da 

demonstração do fumus boni iuris188. 

 Assim, consolidando-se a série de tipos empíricos exposta anteriormente, tem-se que 

as tutelas liminares podem ser organizadas da seguinte maneira: 

A. tutela de evidência extremada pura; 

B. tutela de urgência extremada pura; 

C. tutela de evidência extremada e urgência não-extremada; 

D. tutela de urgência extremada e evidência não-extremada; 

E. tutela de evidência e urgência extremadas; 

F. tutela de evidência e urgência não-extremadas; 
                                                 
186 Sobre as divergências entre a escola axiomático-dedutiva (dita “jurisprudência sistemática”) e a escola tópico-
argumentativa (dita “jurisprudência problemática”), p. ex.: MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha 
e. Introdução à obra de Claus-Wilhelm Canaris. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do 
direito, p. IX-CXIV. 
187 A mesma constatação já havia sido surpreendentemente feita em artigo discreto da lavra de Osvaldo Alvarez: 
“Prefiro encartar o ato judicial em exame na figura dupla: discricionário e, também, vinculado. Um ato complexo 
onde estas duas particularidades convivem praticamente abraçadas, porém, variando de pessoa a pessoa, de Juiz 
a Juiz, dificultando a dissociação de uma em relação a outra, no plano fático, isto é, no pensamento do Juiz posto 
à frente de uma decisão e pronunciamento sobre medida liminar” (Liminares, p. 13). Reforça mais à frente: 
“Tanto na apreciação da ocorrência do fumus boni iuris como na do periculum in mora há momentos em que o 
ato acha-se impregnado de discricionariedade e, quase simultaneamente, de vinculatividade. No entanto, para a 
formação, estas duas características devem enquadrar-se, reciprocamente, sem o que o ato judicial não completa 
o seu circuito lógico. [...] Trata-se, pois, de ato complexo, convivendo o fumus boni iuris e o periculum in mora 
praticamente entrelaçados, expedindo conseqüências nos campos jurídico e fático, na dependência do 
pensamento de cada Juiz, posto frente a uma realidade” (Op. cit., p. 17). 
188 Luiz Fux também entende que a evidência é “ora presumida pela lei, ora observada ope judicis”  (Tutela de 
segurança e tutela da evidência, p. 329). 
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G. tutela de evidência pura de extremidade legalmente presumida; 

H. tutela de urgência pura de extremidade legalmente presumida. 

 

Em termos gráficos189: 

 

Urgência  

Extremada Não-extremada Vazia 

Extremada E C A e G 

Não-extremada D F - 

 

Evidência 

Vazia B e H - - 

 

Tudo se passa como se a soma do grau do fumus boni iuris com o grau do periculum in 

mora tivesse de resultar em um número mínimo; sem esse mínimo, a liminar não é concedida. 

Obviamente, isso é somente uma ilustração aritmética, não um modelo explicativo. 

Embora a concessão de liminares pareça obedecer a uma espécie de “lei de soma 

mínima”, a Dogmática Jurídica não integra o ramo das ciências mensuráveis. Logo, é 

impossível uma quantificação numérica dos graus de fumus boni iuris e de periculum in mora.  

Em verdade, é bem possível organizar uma “hierarquia” para os topoi argumentativos 

relativos ao fumus boni iuris e outra para os topoi argumentativos relativos ao periculum in 

mora. Afinal de contas, eles têm forças persuasivas diferentes entre si. Contudo, não se pode 

ter a pretensão de medir numericamente a eficácia de um tópos. Ainda que se cogite da 

possibilidade de uma jurimetria, a persuasão e o convencimento não se metrificam. Quando 

muito podem ser avaliáveis, não quantificáveis. De todo modo, a prática forense indica que as 

concessões de liminares obedecem a algo muito semelhante a uma “lei de soma mínima”. 

Logo, supondo-se que essas concessões estivessem submetidas a uma lei de soma mínima 

correspondente a 2 (dois), ter-se-ia aproximadamente o seguinte: 

                                                 
189 O gráfico bem ilustra que, diante da “mobilidade” que rege a concessão das liminares e diante da tipologia de 
tutelas anteriormente apresentada, o direito das liminares obedece a uma estruturação combinatória. Em outras 
palavras: as diversas espécies de tutela liminar existentes no direito processual positivo brasileiro vigente nada 
mais são do que “combinações” não-axiomáticas dos diferentes graus de fumus boni iuris e de periculum in mora 
(contanto que – obviamente – essa combinação seja avaliada pelo juiz como “suficiente”). Como já dito, entre a 
tutela de evidência extremada e a tutela de urgência extremada repousa um conjunto infinito de tutelas liminares, 
todas elas interligadas por uma conexão vital. Essa “conexão vital” marca, portanto, uma unidade na 
pluralidade. É como se fumus boni iuris e periculum in mora fossem os dois “princípios constituintes” de cuja 
concatenação resulta toda a multiplicidade de liminares, cautelares ou satisfativas, previstas pelo legislador e 
concedidas pelos juízes. Por trás de todos os tipos aparentemente desconexos de tutela liminar, portanto, há um 
arquétipo dual, dinâmico e unificador, que os interliga. Eis uma possível via para a edificação da tão sonhada 
“teoria geral das liminares”. 
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a) a tutela de evidência extremada pura é do tipo (2, 0); 

b) a tutela de urgência extremada pura é do tipo (0, 2); 

c) a tutela de evidência extremada e urgência não-extremada é do tipo (2, 1); 

d) a tutela de urgência extremada e evidência não-extremada é do tipo (1, 2); 

e) a tutela de evidência e urgência extremadas é do tipo (2, 2); 

f) a tutela de evidência e urgência não-extremadas é do tipo (1, 1); 

g) a tutela de evidência pura de extremidade legalmente presumida é do tipo (2, 0); 

h) a tutela de urgência pura de extremidade legalmente presumida é do tipo (0, 2) 190. 

 

Gráfico ilustrativo: 

                                                 
190 A explicação pela “lei de soma mínima” só é adequada nos casos em que não há periculum in mora inverso. 
Havendo risco de irreversibilidade recíproca, a tutela liminar não é concedida pela mera obtenção de uma soma. 
É necessário fazer-se um balanceamento entre as razões do autor e as do réu. No entanto, esse balanceamento 
não é linear, mas escalonado. Em outras palavras: o juiz não concederá a liminar se, após ler a petição inicial e a 
contestação, chegar à conclusão de que a soma do fumus boni iuris e do periculum in mora trazidos pelo autor é 
maior do que soma do fumus boni iuris e do periculum in mora trazidos pelo réu (ou seja, se F(A) + P(A) > F(R) 
+ P(R)). E nem denegará a tutela liminar, necessariamente, se a soma do fumus boni iuris e do periculum in mora 
trazidos pelo autor for menor ou igual à soma do fumus boni iuris e do periculum in mora trazidos pelo réu (ou 
seja, se F(A) + P(A) ≤ F(R) + P(R)). Se assim fosse, injustiças seriam perpetradas. Imagine-se o caso em que o 
autor conta com “2” de fumus boni iuris e “0” de periculum in mora, e o réu com “1” de fumus boni iuris e “2” 
de periculum in mora. Aqui, embora o direito do autor fosse mais provável do que o do réu, ter-se-ia de indeferir 
o pedido de liminar, já que 2 = F(A) + P(A) < F(R) + P(R) = 3. Da mesma forma, pense-se na situação em que o 
autor conta com “1” de fumus boni iuris e “2” de periculum in mora, e o réu com “2” de fumus boni iuris e “0” 
de periculum in mora. Agora, embora o direito do réu fosse mais provável do que o direito do autor, ter-se-ia de 
deferir o pedido de liminar, visto que 3 = F(A) + P(A) > F(R) + P(R) = 2. Portanto, na verdade, o balanceamento 
dever ser escalonado. Se em uma mesma situação o indeferimento gerar risco de dano irreparável ao autor e o 
deferimento causar risco de dano irreparável ao réu, o juiz deverá sacrificar o direito improvável: não há sentido 
em sacrificar o direito provável ameaçado por damnum irreparabile em nome de uma possível, mas improvável, 
situação de irreversibilidade. Como bem dito por Ferrucio Tommaseo, “sacrificare l’improbabile al probabile, 
in questo consiste l’etica della giurisdizione d’urgenza” (Les mesures provisoires em procédure civile, p. 304). 
Entretanto, se além da bilateralidade do risco de dano irreparável houver uma equivalência entre os índices de 
probabilidade dos direitos conflitantes, o magistrado deverá sacrificar o interesse de menor relevância para o 
ordenamento jurídico (nesse sentido, v.g.: CÂMARA, Alexandre Freitas. Lineamentos do novo processo civil, p. 
75; CARNEIRO, Athos Gusmão. Da antecipação de tutela no processo civil. 2. ed., p. 66-67; SILVA, Ovídio A. 
Baptista da. Curso de processo civil. v. 1. 4. ed., p. 144; ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da tutela, p. 
88). Como isso já se nota que a solução para esses conflitos não tem qualquer guarida no sistema positivo de 
direito processual (plano jurídico-normativo), mas deflui de um juízo ético-processual (plano jurídico-
axiológico), que destrona o magistrado dos seus arquétipos legalistas para lançá-lo no exercício quase-desterrado 
da prudência. 
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9 TENTATIVA DE HIERARQUIZAÇÃO DOS LUGARES-COMUNS 

 

 

9.1 Topoi relativos ao periculum in mora 

 

De certo, a Dogmática Jurídica não é uma ciência exata. Ela não se vale da linguagem 

matemática para realizar cálculos. Por isso, a Processualística não é capaz de desenvolver uma 

mensuração quantitativa dos graus de urgência e de evidência. 

Como já frisado, as equações e os gráficos anteriormente expostos são simples 

ilustrações, que objetivam reforçar a compreensão das “leis naturais” que regem a concessão 

de liminares. Contudo, nada impede que se formule um modelo pragmático de hierarquização 

dos topoi argumentativos de convencimento jurídico191. 

É verdade que não se pode aquilatar com precisão aritmética o valor intrínseco de cada 

tópos no “jogo de argumentos” necessário à concessão da tutela liminar. De toda forma, é 

possível ordenar qualitativamente esses topoi, de forma aproximativa e desambiciosa, de 

acordo com uma graduação de “eficácia persuasiva”. Ou seja, é possível construir uma escala 

de lugares-comuns em ordem decrescente de potencial persuasório. 

Lembre-se: a urgência e a evidência não obedecem a uma lógica de “tudo ou nada”, 

“isto ou aquilo”. Um direito de liminares que se estruturasse sob um “pensamento por 

alternativas” não seria minimamente prático e justo. Daí por que a urgência e a evidência se 

apresentam em graus ou níveis e estão submetidas a uma lei de continuidade. Por isso, podem 

ser organizadas em uma tábua de graduações: desde a mais grave urgência, que se mostra 

como risco de dano extrapatrimonial irreversível, até a urgência mais tênue, que se apresenta 

como risco de dano patrimonial facilmente irreversível; desde a extrema evidência, que 

conduz à certeza, até o vazio de evidência, que leva à dúvida. 

No que diz respeito ao periculum in mora, as situações podem ser ordenadas conforme 

dois critérios básicos: (1) a irreversibilidade do dano que ameaça; (2) a relevância do bem 

                                                 
191 A palavra grega tópos (plural, topoi) foi traduzida para o latim como locus communis, que significa lugar 
comum. Eles constituem as premissas de séries argumentativas, que fortificam o caráter das opiniões. Sobre o 
tema, e.g.: ALEXY, Robert. Teoría de la argumentación jurídica, p. 39-43; BITTAR, Eduardo C. B. e 
ALMEIDA, Guilherme de Assis. Curso de filosofia do direito, p. 423-428; CANARIS, Claus-Wilhelm. 
Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito, p. 243 e ss.; FERRAZ JR., Tércio Sampaio. 
Direito, retórica e comunicação, p. 78-88; idem. Introdução ao estudo do direito, p. 326 e ss.; idem. Tópica, p. 
791-794; idem. Prefácio..., p. 4 e ss.; LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito, p. 201-215; PETRI, 
Maria José Constantino. Argumentação lingüística e discurso jurídico, p. 65-67; PLANTIN, Christian. Tópos, p. 
474-477; VIEHWEG, Theodor. Tópica y jurisprudencia, p. 33 e ss.; WARAT, Luis Alberto. O direito e sua 
linguagem, p. 93-98. 
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jurídico ameaçado. Ora, quanto mais irreversível o dano que ameaça o autor, maior a 

premência pela concessão da tutela liminar; quanto mais relevante é o bem jurídico ameaçado, 

mais aflitiva é a situação periclitante. Portanto, é possível afirmar que o grau do periculum in 

mora é proporcional ao grau de irreversibilidade do dano e ao grau de relevância do bem 

jurídico ameaçado192. 

                                                 
192 A bem da verdade, é muito mais do que isso. Pode-se asseverar que o grau de periculum in mora = o grau de 
relevância do bem jurídico ameaçado + o grau de irreversibilidade do dano + o grau de gravidade do dano + o 
grau de probabilidade de ocorrência do dano + o grau de proximidade da ocorrência do dano. Daí a razão por que 
a ordenação anteriormente proposta é desambiciosa e meramente aproximativa. Isso não significa, porém, que 
periculum in mora = relevância do bem jurídico ameaçado + irreversibilidade do dano + probabilidade de 
ocorrência do dano + proximidade da ocorrência do dano. Ora, não é possível definir o que seja o periculum in 
mora, mas somente descrevê-lo e explicá-lo. Segundo a “lei de compensação mútua”, a depender do grau de 
fumus boni iuris presente na situação concreta, pode ser que haja, na prática, a concessão da liminar, mesmo que 
se esteja apenas diante da ameaça a um bem jurídico que não goza da mais alta relevância constitucional, de um 
perigo de dano de reversibilidade total ou parcial, de um risco de dano que não seja grave (mas de pequena 
extensão), de um risco de dano meramente possível (e não necessariamente provável), ou de um risco de dano 
remoto, que ainda não seja iminente. Isso infunde a suspeita de que o próprio periculum in mora é um tipo. 
Nesse sentido, a “relevância do bem jurídico ameaçado”, a “irreversibilidade do dano”, “gravidade do dano”, a 
“probabilidade de ocorrência do dano” e a “proximidade da ocorrência do dano” seriam seus traços tipológicos, 
que se atariam uns aos outros por meio de “ligames elásticos”. Ou seja, eles comportar-se-iam também como as 
“pautas móveis” de Wilburg, que se apresentam em pesos ou dosagens e que podem “compensar-se” 
mutuamente. Nesse sentido, o periculum in mora é um “sistema móvel” dentro de outro “sistema móvel”; é um 
elemento fluido dentro de um sistema fluido. Muitas vezes, embora a ocorrência do dano irreparável não seja 
altamente provável ou ainda não esteja próxima (ou seja, conquanto o perigo de damnum irreparabile não seja 
atual e iminente), ainda assim pode haver periculum in mora suficiente para a concessão da tutela de urgência: 
basta que sejam máximos os graus de relevância do bem jurídico ameaçado, irreversibilidade do dano e 
gravidade do dano. É o que se nota, muitas vezes, nos pedidos de medida liminar de indisponibilidade de bens 
em ação de improbidade administrativa (Lei 8.429/92, art. 7º). Nesses casos, geralmente, não se há de negar a 
presença de algum grau de periculum in mora. Isso ocorre, entretanto, não porque o réu esteja praticando atos 
que frustrem a satisfação do direito (ex.: alienação fraudulenta de bens, contração de dívidas extraordinárias, 
queda em insolvência), mas porque o bem jurídico ameaçado é o patrimônio público e porque é comum nos 
diversos casos de improbidade administrativa que os elevados valores dilapidados nunca mais sejam reavidos. 
Logo, nas ações de improbidade administrativa que tenham como causa de pedir a lesão ao erário (Lei 8.429/92, 
art. 10), sempre há algum grau de risco de dano irreparável in re ipsa. Tecnicamente, portanto, não se trata de 
“presunção” de periculum in mora (tal como é sustentado, p. ex., por: ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade 
administrativa, p. 768-769; MARTINS JÚNIOR, Wallace Martins. Probidade administrativa, p. 441 e ss.; 
OSÓRIO, Fábio Medina. Improbidade administrativa, p. 240-241). 

O problema é saber se no caso concreto existe fumus boni iuris com peso suficiente para a decretação da 
indisponibilidade (peso esse que deve ser elevado nos casos em que o periculum in mora não é atual e iminente). 
Daí por que não se pode aceitar que a indisponibilidade seja decretada em razão da simples propositura da ação 
de improbidade (nesse mesmo sentido. p. ex.: COSTA, José Armando da. Contorno jurídico da improbidade 
administrativa, p. 195-197; LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. Comentários acerca da indisponibilidade 
liminar de bens prevista na Lei nº 8.429/92, p. 162.). É imprescindível que a relação de “compensação mútua” 
entre fumus boni iuris e periculum in mora seja aquilatada valorativamente pelo magistrado. Por outro lado, não 
se pode admitir que a indisponibilidade de bens seja denegada nos casos em que, embora não existam atos de 
frustração da cobrança, o direito é quase-certo (em razão de haver sentença condenatória penal transitada em 
julgado, confissão judicial, multa imposta por decisão irrecorrível de Tribunal de Contas, etc.): a tutela liminar 
de indisponibilidade de bens deve operar, aqui, como tutela de evidência extremada e urgência não-extremada. 
Portanto, há de se ter muito cuidado quando se manipula a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca 
do assunto. Segundo a Corte Superior, “a medida prevista no art. 7º da Lei nº 8.429/92 é atinente ao poder geral 
de cautela do Juiz, previsto no art. 798 do Código de Processo Civil, pelo que seu deferimento exige a presença 
dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora” (STJ, Segunda Turma, RESP 821.720-DF, rel. Min. 
João Otávio Noronha, j. 23.10.2007, DJ 30.11.2007, p. 423). No mesmo sentido, ainda: STJ, Primeira Turma, 
MC 7.233-MT, rel. Min. Denise Arruda, j. 27.04.2004, DJ 17.05.2004, p. 106; STJ, Primeira Turma, AgReg no 
RESP 433.357-RS, rel. Min. José Delgado, j. 17.09.2002, DJ 21.10.2002, p. 295; STJ, Segunda Turma, RESP 
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Pois bem. No que concerne ao critério (1), sabe-se que toda irreversibilidade importa 

em impossibilidade de satisfação futura da pretensão de direito material afirmada pelo autor. 

O dano será irreversível se a transformação que ele vier a causar não puder ser desmanchada. 

As transformações reversíveis podem ocorrer quer em um sentido, quer no sentido inverso, de 

maneira que na transformação indireta o corpo ou o sistema passa, exatamente, pelos mesmos 

estados que se transpuseram quando da transformação direta É o que se nota, p. ex., na reação 

química CaCO3 ↔ CaO + CO2: nela é possível tanto a reação CaCO3 � CaO + CO2 quanto a 

reação CaO + CO2 � CaCO3. No entanto, isso não se vê nas transformações irreversíveis. De 

qualquer forma, na vida real, a absoluta reversibilidade das transformações não existe: só soa 

bem em esquemas abstratos e dentro de condições ideais. 

Ora, nas transformações em sistema fechado, sempre há alguma degradação de 

energia; logo, a passagem de uma forma de energia para outra nunca se dá dentro de uma 

transformação inversa completa. Condições otimizadas de reversibilidade podem reduzir 

sobremodo a degradação de energia do sistema; entretanto, jamais tornarão a transformação 

rigorosamente reversível. Isso significa que os resultados das transformações tendem a durar; 

porém, uma vez que essas transformações são invertidas, elas acabam deixando resquícios 

inelimináveis no mundo exterior. Por conseguinte, tanto maior o número de resquícios 

inelimináveis, tanto maior o grau de irreversibilidade. Imagine-se o caso das árvores 

contaminadas por fungos que ameaçam a colheita de safra milionária de frutas no terreno 

vizinho. Aqui, o grau de irreversibilidade é máximo. 

Se o plantador não obtiver tutela liminar que determine a queimada das árvores, não se 

poderá ao final repor a safra in natura: a degradação de energia será de tal ordem que a 

transformação inversa incompleta dos frutos estragados em frutos sadios será praticamente 

impossível. Mutatis mutandis, há também risco de dano irreversível quando, por exemplo: o 

réu está na iminência de não ter mais patrimônio suficiente para honrar obrigação de pagar 

quantia certa perante o autor; o réu está em vias de desfazer-se de bem objeto de obrigação de 

entregar coisa certa ainda não adimplida; o autor não pode participar da próxima fase de 

licitação ou concurso público do qual foi injustamente eliminado; o varão está pronto a 

dissipar os bens de uso pessoal da ex-esposa; o devedor está a ponto de alienar o seu único 
                                                                                                                                                         
220.088-SP, rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j. 02.08.2001, DJ 15.10.2001, p. 255; STJ, Segunda Turma, 
RESP 905.035-SC, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 288; STJ, Segunda Turma, RESP 
469.366-PR, rel. Min. Eliana Calmon, j. 13.05.2003, DJU 02.06.2003, p. 285. Na doutrina, p. ex.: CARVALHO 
FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo p. 950; MEDEIROS, Sérgio Monteiro. Lei de 
improbidade administrativa, p. 149; PAZZAGLINI FILHO, Marino, ROSA, Márcio Fernando Elias, FAZZIO 
JÚNIOR, Waldo. Improbidade administrativa, p. 196. Uma compreensão literal das ementas desses acórdãos 
pode provocar um “engessamento” funcional da medida cautelar de indisponibilidade, contaminando a dinâmica 
dessa liminar com os males de um (reprovável) conceitualismo classificatório, abstrato e rígido. 
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bem penhorável com o objetivo de frustrar o direito do credor; o credor pignoratício está 

disposto a desviar a coisa empenhada, embora o débito já tenha sido pago pelo devedor 

pignoratício193. 

No que tange ao critério (2), sabe-se que a maior ou menor relevância de determinado 

bem jurídico pode ser verificada no texto constitucional. O caput do artigo 5º da Constituição 

Federal de 1988 “garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade” (grifos nossos). 

A Dogmática Constitucional já percebeu que os direitos configurados nos setenta e 

oito incisos do artigo 5º da Carta de 1988 nada mais são do que concretizações e 

                                                 
193 Aqui, a palavra irreversibilidade está tomada em sentido amplo. Nela, estão compreendidos os conceitos mais 
específicos de irreversibilidade fática (na qual o dano é irreversível no plano fenomênico) e de irreversibilidade 
econômico-financeira (na qual o dano é reversível do ponto de vista social ou físico, porém, a parte contrária não 
tem condições de custear a reversão). Em lugar de irreversibilidade, Humberto Theodoro Jr. prefere falar em 
irreparabilidade. Baseado na doutrina de Carlo Calvosa, o processualista mineiro divide a irreparabilidade em 
objetiva e subjetiva: na primeira, “é de considerar-se irreparável, ou dificilmente reparável, o dano que não 
permite, por sua natureza, nem a reparação específica, nem a do respectivo equivalente”; já a segunda é 
verificada “quando o responsável pela restauração não tenha condições econômicas para efetuá-la” (Curso de 
direito processual civil. v. II, p. 368). Nesse mesmo sentido, p. ex.: ASSIS, Araken de. Doutrina e prática do 
processo civil contemporâneo, p. 204-205; LARA, Betina Rizzato. Liminares no processo civil, p. 107; 
VILLAR, Willard de Castro. Ação cautelar inominada, p. 106-107. Giovanni Arieta também entrevê no termo 
“ irreparabilità” um duplo sentido: “il primo esalta la natura preventiva dei provvedimenti d’urgenza e si 
esprime nella irreversibilità degli effetti della lesione Che l’art. 700 tende a scongiurare; il secondo, invece 
attiene più strettamente all’aspecto risarcitorio, vale a dire alla impossibilità o all’estrema difficoltà di 
determinare essattamente la misura del risarcimento (equivalente monetario, ove gli effetti pregiudizievoli 
persistessero nel tempo)” ( I provvedimenti d’urgenza, p. 128). Entretanto, essas distinções não abarcam todas as 
hipóteses de irreparabilidade (ou irreversibilidade). No caso das “produções” antecipadas de prova, p. ex., não 
existe rigorosamente o risco de impossibilidade de restauração de dano (de forma específica ou por equivalente) 
nem de incapacidade econômica da parte contrária de suportar a execução. Daí por que a distinção feita por Piero 
Calamandrei se mostra muito melhor: no risco de irreparabilidade ou irreversibilidade por “infruttuosità”, há a 
necessidade de preparem-se antecipadamente os meios eficazes a fazer com que a declaração ou a execução 
forçada de um direito aconteça; no risco de irreparabilidade ou irreversibilidade por “tardività”, há a necessidade 
de a satisfação do direito ser acelerada provisoriamente, não pela temida escassez dos meios necessários para a 
formação do procedimento principal de mérito ou para a execução forçada, mas pela perigosa prorrogação do 
estado de insatisfação (Introdução ao estudo sistemático dos procedimentos cautelares, p. 88 e ss.). Nesse 
mesmo sentido: DINI, Mario. I provvedimenti d’urgenza, p. 33. Não se pode dizer, no entanto, que o “pericolo di 
infruttuosità” justifica a concessão de tutela acautelatória e o “periculum di tardività” a concessão de tutela 
antecipatória. Subjaz a essa vinculação a crença de que na tutela cautelar há uma proteção formal (ou seja, do 
processo) e na tutela antecipada há uma proteção substancial (ou seja, do direito) (assim, e.g.: CALMON DE 
PASSOS, J. J. Comentários ao Código de Processo Civil. v. III, p. 19; CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de 
direito processual civil. v. I, p. 91). Em verdade, a tutela processual e a tutela material são tipos puros. Ou seja, 
na realidade, não se encontram sempre liminares que tutelem somente a efetividade do processo, ou que tutelem 
tão apenas o direito subjetivo da parte. No arresto (que é provimento acautelatório), p. ex., resguardam-se tanto o 
resultado útil de futura execução por quantia certa quanto o direito de crédito ostentado pelo requerente. Na 
tutela liminar que permite ao candidato eliminado prosseguir nas demais etapas do concurso (que é provimento 
antecipatório), p. ex., tanto a utilidade da eventual futura sentença de procedência quanto o direito mesmo do 
autor são resguardados. Tudo depende da perspectiva através da qual se olhe, portanto. Todavia, é inegável a 
existência de tutelas liminares que preponderantemente funcionam como “defesas da jurisdição” (que é o caso, p. 
ex., das providências cautelares que se podem e que se devem conceder ex officio) e de outras cujo tônus 
prevalecente é o de “defesa do direito”. 
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desdobramentos desses cinco direitos genericamente enunciados no caput 194. Portanto, os 

bens jurídicos vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade constituem as vigas-

mestras sobre as quais se sustenta o catálogo de direitos fundamentais plasmado na 

Constituição Federal. 

Entretanto, há quem entenda que não é aleatória a ordem de disposição das palavras 

“vida”, “liberdade”, “igualdade”, “segurança” e “propriedade” no caput do artigo 5º. Elas 

estariam em uma ordem decrescente de importância. Assim, vida > liberdade >  igualdade > 

segurança >  propriedade. Ora, o tema é controverso e de complexidade angustiante. Quando 

muito se pode afirmar que essa ordem decrescente de relevância tem validade teórica 

exclusivamente objetiva e abstrata. Em tese, há a tendência de dizer-se que um risco iminente 

de dano irreparável à vida é muito mais grave do que um risco iminente de dano irreparável 

ao patrimônio. 

No entanto, há situações da vida em que é difícil dizer se existe, por exemplo, mais 

gravidade no risco de dano à liberdade ou no risco de dano à igualdade. Muitas vezes, 

somente por meio de um juízo de valor subjetivo e de uma análise do caso concreto é possível 

decidir qual é o bem jurídico mais relevante. De toda forma, nada impede que essa “teoria da 

ordem decrescente” seja tomada pelo juiz como um mero ponto de partida. 

Tendo sido fincadas todas essa balizas, pode-se defender que, no patamar máximo de 

periculosidade, está (a) o “risco de dano extrapatrimonial irreparável in natura” (e.g., risco de 

dano à integridade físico-psíquica, risco de dano à vida), que pode lastrear, p. ex., a concessão 

das seguintes providências: separação de corpos; afastamento temporário de um dos cônjuges 

da morada do casal; regulamentação provisória de visitas; demolição de obra ruinosa; busca e 

apreensão de menores; depósito de menor ou incapaz castigado excessivamente, ou induzido à 

prática de atos contrários à moral ou ao direito; internação hospitalar; fornecimento estatal de 

medicamentos a portador de doença grave, ou letal; separação provisória de imóvel dividendo 

entre condôminos desafetos; alimentos provisórios; guarda provisória de filhos. 

Num segundo patamar, está (b) o “risco de dano extrapatrimonial irreparável por 

hipossuficiência financeira ou econômica ex adversa” (e.g., iminência de ofensa moral a ser 

tentada por insolvente), que pode lastrear, p. ex., pedido de prestação de caução de danos 

morais futuros formulado contra pré-falido. 

                                                 
194 Cf., p. ex.: FALCÃO, Alcides Pinto. Comentários à Constituição. v. 1, p. 151; FERREIRA FILHO, Manoel 
Gonçalves. Comentários à Constituição de 1988. v. 1, p. 26; SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à 
Constituição, p. 66. 
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Em um terceiro patamar, mais inferior, está (c) o “risco de dano extrapatrimonial 

quase-irreparável, ou reparável por meio de delongado processo ainda a ser instaurado” (e.g., 

iminência de dano moral a ser perpetrado por solvente), que pode lastrear, p. ex., as seguintes 

medidas: sustação de publicidade de protesto; suspensão ou exclusão de registro em cadastro 

de restrição ao crédito (CADIN, SERASA, SCPC, etc.); suspensão de exibição ou reprodução 

não-autorizada de imagens ofensivas à honra do interessado; caução de danos morais futuros 

contra solvente. 

Num quarto patamar inferior está (d) o “risco de dano patrimonial irreparável in 

natura” (e.g., iminência de dano a bem infungível, ou perda irreversível de um prova), que 

pode justificar, p. ex., a concessão das seguintes providências: entrega de bens de uso pessoal 

do cônjuge e de filhos, sob ameaça de dissipação ou extravio; oitiva antecipada de testemunha 

sob ameaça de morte; caução usufrutuária; asseguração de prova mediante exibição de coisas 

ou de documentos ameaçados de dissipação; depósito de bem empenhado ameaçado de desvio 

ou alienação; seqüestro de bem empenhado já desviado ou alienado. 

Num quinto patamar está (e) o “risco de dano patrimonial irreparável por 

hipossuficiência econômica ou financeira ex adversa” (e.g.: tentativa de fraude perpetrada por 

insolvente a credores/execuções), que pode fundamentar a concessão das seguintes medidas: 

arresto; seqüestro; indisponibilidade de bens; medida cautelar fiscal; proteção cautelar atípica 

de créditos ilíquidos e não-literais; caução em exceção de inseguridade (CC de 1916, art. 

1.092); suspensão de deliberação social lesiva aos interesses dos credores. 

Em um sexto patamar inferior, está (f) o “risco de dano patrimonial quase-irreparável, 

ou reparável mediante um demorado procedimento ainda a ser instaurado” (e.g.: iminência de 

tentativa de fraude cometida por solvente a credor/execução; iminência de dano a bem 

fungível; solve et repete), que pode lastrear as seguintes medidas: arrolamento de bens; 

caução de non turbando; caução de dano infecto nas relações de vizinhança; suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário, com ou sem depósito judicial; suspensão de deliberação 

social ou de convocação de assembléia geral danosa à pessoa jurídica ou ao sócio discordante; 

posse em nome do nascituro; intervenção judicial na empresa para fiscalização de gestão, co-

gestão empresarial ou substituição provisória de administrador; posse em nome de nascituro; 

apreensão de materiais, instrumentos e mercadorias utilizadas para a prática de concorrência 

desleal; permissão de uso provisório de passagem forçada; suspensão de captação de clientela 

em razão de uso indevido de marca impugnada. 
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Por fim, no último patamar, está (g) o “risco de dano patrimonial facilmente 

reparável”, o qual só justificará a concessão de medida liminar caso o direito alegado pelo 

autor seja quase-certo. 

 

 

9.2 Topoi relativos ao fumus boni iuris 

 

No que tange ao fumus boni iuris, podem as situações ser ordenadas segundo o grau de 

consenso institucionalizado pela comunidade jurídica a respeito do direito afirmado em juízo. 

Revestido de (a) “certeza positiva” está o direito cuja declaração de existência seja objeto de: 

lei interpretativa; portaria do Poder Executivo que dispense o oferecimento de contestação ou 

a interposição de recurso pelos seus órgãos de representação judicial; jurisprudência unânime 

dos Tribunais Superiores195; súmula vinculativa do STF; julgamento de recurso extraordinário 

dotado de repercussão geral; resolução do Senado Federal que suste a eficácia de lei declarada 

inconstitucional por decisão definitiva do STF; decisão definitiva do STF em ação declarativa 

de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade e argüição de descumprimento de 

preceito fundamental. 

Está revestido, ainda, de “certeza jurídica” o direito cujo suporte fático seja 

incontroverso em razão de não-contestação, reconhecimento jurídico parcial do pedido ou 

oposição de exceção substancial indireta infundada196. A (b) “probabilidade positiva” reveste 

o direito cuja declaração de existência seja objeto de: jurisprudência altamente majoritária dos 

Tribunais Superiores e jurisprudência unânime dos Tribunais Inferiores197; decisão provisória 

do Supremo, em ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade 

e argüição de descumprimento de preceito fundamental; súmula não-vinculativa (do STF, não 

aprovada por 2/3 de seus membros, ou dos demais Tribunais Superiores). 

Por sua vez, coberto por (c) “verossimilhança ou aparência positiva” está o direito 

reconhecido por jurisprudência levemente majoritária dos Tribunais Superiores ou por 

jurisprudência altamente majoritária de Tribunais Inferiores. 

                                                 
195 Por “Tribunais Superiores” sejam aqui entendidos o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de 
Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho e o Tribunal Superior Eleitoral. Não se cita o Superior Tribunal Militar, 
o qual tem competência exclusivamente criminal. 
196 V. § 6º do art. 273 do CPC. 
197 Por “Tribunais Inferiores” entendam-se os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e 
Territórios, os Tribunais Regionais Federais, os Tribunais Regionais do Trabalho e os Tribunais Regionais 
Eleitorais. 
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Por fim, enleado em (d) “dúvida” está o direito cujo reconhecimento seja objeto de 

divergências jurisprudenciais nos Tribunais Superiores, ou jurisprudência levemente 

majoritária ou levemente minoritária dos Tribunais Inferiores198. 

No entanto, abaixo do patamar da “dúvida”, podem concorrer contra as afirmações do 

autor: (e) a “verossimilhança ou aparência negativa” (= declaração de inexistência do direito 

subjetivo por jurisprudência levemente minoritária dos Tribunais Superiores ou jurisprudência 

altamente majoritária dos Tribunais Inferiores); (f) a “probabilidade negativa” (= declaração 

de inexistência do direito por jurisprudência altamente majoritária dos Tribunais Superiores, 

jurisprudência unânime dos Tribunais Inferiores, decisão provisória do STF em ação direta de 

inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e argüição de descumprimento 

de preceito fundamental, ou súmula não-vinculativa); (g) a “certeza negativa” (= declaração 

de inexistência do direito por jurisprudência unânime dos Tribunais Superiores, julgamento de 

recurso extraordinário dotada de repercussão geral, resolução do Senado Federal que suste a 

eficácia de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF, súmula vinculativa do 

STF, decisão definitiva do STF em controle concentrado de constitucionalidade, portaria do 

Poder Executivo que dispense o oferecimento de contestação ou a interposição de recurso por 

seus órgãos de representação judicial, ou lei interpretativa). 

Questão difícil é enquadrar nesta ordenação a jurisprudência de órgãos colegiados não-

judiciários de julgamento estatal (Conselhos de Contribuintes e Câmara Superior de Recursos 

Fiscais do Ministério da Fazenda; Conselho Administrativo de Defesa Econômica; Conselho 

de Recursos do Sistema Financeiro Nacional; Conselho de Recursos do Sistema Nacional de 

Seguros Privados, de Previdência Privada Aberta e de Capitalização; Conselho de Recursos 

da Previdência Social; Tribunal de Impostos e Taxas da Secretaria da Fazenda do Estado de 

São Paulo; Tribunal Administrativo de Recursos Tributários do Município de Porto Alegre, 

                                                 
198 O Professor Carlos Aurélio Mota de Souza reconhece que há “graus de auctoritas” entre as decisões judiciais 
em função da instância de julgamento em que são elas proferidas: “Apreciando-se a produção jurisdicional como 
um todo, podemos encontrar julgados: a) de 1ª instância (juízos singulares), que apresentam auctoritas simples 
ou primária; b) de 2ª instância (juízos colegiados), com auctoristas média ou secundária; c) de 3ª instância ou 
constitucional (tribunais superiores), com auctoritas plena ou absoluta” (“Direito judicial, jurisprudencial e 
sumular”, p. 211). Segunda ainda o autor, “as sentenças de 1ª instância podem tornar-se caso julgado quando as 
partes não recorrem, mas tais decisões não fazem jurisprudência e apresentam menor grau de certeza jurídica. 
Somente decisões múltiplas, sobre temas jurídicos semelhantes, levam à formação de Jurisprudência; e por 
serem colegiadas as decisões de 2ª instância oferecem maior grau de certeza jurídica. Um máximo grau de 
certeza jurídica encontramos nas decisões constitucionais de 3ª grau do (STF) porque, além do conteúdo material 
do Direito, elas definem, apuram e determinam a constitucionalidade das leis mesmas. Quando estes julgados 
terminativos (de 2ª ou 3ª instâncias) passam por processo de uniformização de Jurisprudência dominante, 
produzem-se as Súmulas, como forma especialíssima de Jurisprudência. De fato, as Súmulas contém auctoritas 
superior à Jurisprudência esparsa porque: recebem sanção quase legislativa; são de nível constitucional; e são 
mais rígidas que as decisões assistemáticas, por sua maior qualificação na hierarquia dos enunciados 
jurisprudenciais” (Op. cit., p. 212-213). 
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etc.), jurisprudência esta de grande importância quando se está diante de questões inéditas no 

Poder Judiciário, não obstante venham sendo enfrentadas há algum tempo por esses Tribunais 

Administrativos. Por motivos autógenos, a tendência do Poder Judiciário seria desprezar esses 

precedentes administrativos. Todavia, dois fatores têm sido relevantes para que essa tendência 

caia cada vez mais por terra. 

Em primeiro lugar, algumas dessas Cortes vêm atraindo atenção – embora sejam 

órgãos da própria Administração Pública – pela qualidade técnico-jurídica e pela 

imparcialidade impressas às suas atividades decisórias (imparcialidade – aliás – que tem 

importunado muitas vezes a própria Administração e despertado iniciativas legislativas para a 

extinção desses órgãos de julgamento). 

Em segundo lugar, visto que para essas instâncias de julgamento são recrutados 

expertos da mais gabaritada formação, tornam-se elas superiores ao Judiciário no 

enfrentamento das questões factuais mais intrincadas, especialmente em matéria tributária 

(qualificação técnico-contábil de despesas operacionais suscetíveis de dedução para fins de 

delimitação da base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas; estratégia 

comprobatória de vendas de mercadorias, efetuadas sem emissão de nota fiscal e registro nos 

livros próprios, para fins de apuração do valor de ICMS sonegado; etc.). Por essa razão, tanto 

maior será a importância de um precedente não-judiciário quanto maior for o prestígio de que 

goza a corte administrativa que o produziu199. 

De qualquer forma, é inegável a importância dos precedentes judiciais na concessão de 

liminares200. Premido pela necessidade de conceder rapidamente a tutela jurisdicional, o juiz 

                                                 
199 Exemplos de fundamentação com base em jurisprudência administrativa do Conselho de Contribuintes podem 
ser encontrados nos seguintes julgados: TRF da 5ª Região, Quarta Turma, AC 348.485-CE, rel. Juiz Edílson 
Nobre, j. 15.02.2005, DJU 07.03.2005, p. 673; TRF da 5ª Região, Primeira Turma, AC 311.254-AL, rel. Juiz 
Hélio Sílvio Ourem Campos, j. 20.11.2003, DJU 19.03.2004, p. 607; TRF da 5ª Região, Quarta Turma, AMS 
81.454-CE, rel. Desembargador Federal Napoleão Maia Filho, j. 05.11.2002, DJU 10.04.2003, p. 546; TRF da 5ª 
Região, Quarta Turma, AC 260.487-PB, rel. Desembargador Federal Luiz Alberto Gurgel de Faria, j. 
10.12.2002, DJU 25.03.2003, p. 865; TRF da 4ª Região, Primeira Turma, AMS 96.04.09158-1-SC, rel. Juíza 
Vânia Hack de Almeida, j. 10.11.1998, DJU 09.12.1998, p. 668; TRF da 3ª Região, Turma Suplementar da 
Segunda Seção, AC 266.513-SP, rel. Juíza Eliana Marcelo, j. 26.04.2007, DJU 04.05.2007, p. 1377; TRF da 2ª 
Região, Terceira Turma, AC 105.791-RJ, rel. Desembargador Federal José Antônio Lisboa Neiva, j. 09.11.2004, 
DJU 16.12.2004, p. 198; TRF da 2ª Região, Segunda Turma, AMS 8.599-RJ, rel. Desembargador Federal Sérgio 
Feltrin Correa, j. 22.09.2007, DJU 26.10.2004, p. 145; TRF da 2ª Região, Quarta Turma Especializada, AC 
390.981-RJ, rel. Desembargador Federal Luiz Antônio Soares, j. 03.06.2008, DJU 08.10.2008, p. 88; TRF da 2ª 
Região, Quinta Turma Especializada, AC 65.577-RJ, rel. Desembargador Federal Antônio Cruz Netto, j. 
31.01.2007, DJU 15.02.2007, p. 181; TRF da 1ª Região, Sétima Turma, AGTAG 2006.01.00.029038-3-DF, rel. 
Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, j. 10.10.2006, DJU 20.10.2006, p. 119; TRF da 1ª Região, 
Oitava Turma, AC 1999.34.00.033841-5-DF, rel. Juiz Antônio Osmane dos Santos, j. 25.05.2007, e-DJF1 
11.04.2008, p. 382; TRF da 1ª Região, Terceira Turma, AC 1999.01.00.016830-8-DF, rel. Desembargador 
Federal Cândido Ribeiro, j. 26.06.2002, DJU 04.10.2002, p. 76. 
200 O próprio Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido o seguinte: “A tutela antecipada pressupõe direito 
evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e certo o direito quando em consonância 
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nem sempre dispõe de tempo suficiente para refletir a contento sobre as questões jurídicas que 

se lhe levam ao conhecimento (muitas delas intrincadas e a exigir pesquisa e detida reflexão). 

Nesses casos, o precedente do tribunal funciona como elemento de convencimento confiável, 

visto que reflete decisão proferida por um órgão judicial colegiado, que teve presumivelmente 

melhores condições de analisar um caso semelhante. Nesse sentido, o juiz utiliza-se de técnica 

decisória fundada em um princípio de economia de meios. Afinal de contas, escorando-se em 

precedentes verticais, os juízes produzem, com um mínimo de esforço, decisões liminares que 

provavelmente serão mantidas pelas instâncias superiores. 

Ademais, como bem dito por Karl Larenz: 

 

[...] existe uma grande probabilidade no plano dos factos de que os tribunais 
inferiores sigam os precedentes dos tribunais superiores e estes geralmente se 
atenham à sua jurisprudência, os consultores jurídicos das partes litigantes, 
das empresas e das associações contam com isto e nisto confiam. A 
conseqüência é que os precedentes, sobretudo os dos tribunais superiores, 
pelo menos quando não deparam com uma contradição demasiado grande, 
serão considerados, decorrido largo tempo, “Direito vigente”. Assim se 
forma em crescente medida, como complemento e desenvolvimento do 
Direito estatuído, um “Direito judicial”. 201 

 

 

9.3 A flutuabilidade persuasiva dos topoi jurisprudenciais 

 

Essa hierarquização de topoi deve ser tomada, obviamente, como uma tentativa pura e 

simples. Nela não existe qualquer preocupação com exaustividade ou rigor. Ora, o número de 

fatores que podem convencer o juiz a respeito da presença do fumus boni iuris é praticamente 

ilimitado. Ademais, não é fácil estabelecer uma taxionomia que obedeça a critérios coerentes 

e homogêneos. Daí por que mais se trata de uma maneira aproximada de arrumação. 

Como se tudo isso não bastasse, esse modelo de hierarquização dos topoi relativos ao 

fumus boni iuris tem um campo de abrangência deveras restrito, visto que melhor se aplica 

àquelas causas cujo deslinde depende da solução de questões meramente jurídicas (o que é 

mais comum nas ações tributárias, previdenciárias e administrativas referentes à remuneração 

de servidores públicos). Ainda assim, se o fundamento do pedido for inédito e não houver 

parâmetros jurisprudenciais, o juiz terá de ater-se exclusivamente à sustentabilidade dos 

                                                                                                                                                         
com a jurisprudência predominante do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional” (Primeira Turma, 
AgRg no RESP 635.949-SC, rel. Min. Luiz Fux, j. 21.10.2004, DJ 29.11.2004, p. 252). 
201 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito, p. 611-612. Ainda sobre o crescimento da importância da 
jurisprudência no civil law e, especialmente, no Brasil: MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes, p. 48 e 
ss. 
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argumentos expendidos pelo autor da ação. Além disso, mesmo que haja sólida jurisprudência 

reconhecendo o direito alegado, o modelo falhará caso o juiz tenha outro convencimento e 

caso o seu entendimento dissonante não possa ser impugnado pela via expedita da 

reclamação. 

De qualquer modo, ceteris paribus, a “importância retórica” do fumus boni iuris 

afirmado pelo demandante aumenta à medida que o direito seja reconhecido pelas instâncias 

judiciárias superiores. Isso porque o elevado grau de recursividade do sistema processual civil 

vigente permite que sejam fatalmente rechaçadas as insurgências da primeira instância contra 

a jurisprudência dos tribunais. Nesse sentido, fica patente que a hierarquização dos topoi 

argumentativos relativos ao fumus boni iuris nada mais é do que um reflexo da própria 

hierarquização estrutural do Poder Judiciário: quanto mais alta a instância que o produziu, 

tanto mais relevante o precedente. 

Não obstante, a relevância persuasiva do precedente de um Tribunal Superior pode ser 

corroída por vários fatores de desestabilização. A maior parte deles costuma ser plantada pela 

própria Corte. Geralmente, os precedentes de um Tribunal são desprestigiados quando eles: 1) 

não têm a mínima sustentação dogmática; 2) são desatentos a outros precedentes (horizontais) 

do próprio Tribunal; 3) desprezam precedentes (verticais) superiores202; 4) são produzidos 

num instante em que o Tribunal passa por constantes revirements de jurisprudência. 

Quanto ao fator (1), trata-se de situação rara no quotidiano forense. Pode ser que haja 

graves impropriedades jurídicas numa decisão isolada. Entretanto, dificilmente um precedente 

teratológico se firma por julgados sucessivos e uniformes. Decisões desse tipo são incapazes 

de influenciar outros julgadores a ponto de formar-se uma verdadeira corrente jurisprudencial 

teratológica. É bem verdade que, em certos casos, alguns entendimentos jurisprudenciais das 

mais elevadas Cortes não satisfazem à doutrina. Todavia, isso não significa que esses julgados 

padeçam de inépcia técnico-argumentativa, ou ignorância jurídico-científica. Nos julgamentos 

colegiados, as falhas (que geralmente acometem poucos) tendem a ser superadas pelos acertos 

(que o mais das vezes vêm da maioria). 

Quanto ao fator (2), lembre-se que ninguém há de emprestar maior valia a uma decisão 

do que o próprio Tribunal que a prolatou. Portanto, se ele mesmo descura de seus precedentes, 

passa a mensagem de que não são assim tão valiosos. Não obstante, muitas vezes o desprezo a 

um precedente horizontal pode significar o início de um revirement de jurisprudência; ou seja, 

pode ser que um novo entendimento isolado seja capaz de deflagrar um novo posicionamento 

                                                 
202 Sobre a distinção entre precedentes verticais e horizontais: TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente judicial 
como fonte de direito, p. 16. 
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pretoriano, transformando-se em novo precedente. Daí que a respeitabilidade do entendimento 

até então dominante passa a ser minada. 

Quanto ao fator (3), tem-se o exemplo da extinta Súmula 267 do Superior Tribunal de 

Justiça, segundo a qual “as sociedades civis de prestações de serviços profissionais são isentas 

da Cofins, irrelevante o regime tributário adotado”. Antes de ser cancelada, a súmula já vinha 

sendo sistematicamente envilecida pelas instâncias inferiores. A Fazenda Nacional sustentava 

que: a) a isenção só podia ser gozada pelos optantes do regime de tributação do IR sobre lucro 

real; b) a regra de lei complementar que outorgou a isenção tem força de lei ordinária. 

Lendo-se o enunciado, tinha-se a impressão de que apenas a tese (a) havia sido 

rechaçada. Contudo, o próprio STJ teve a oportunidade de esclarecer que a tese (b) também 

havia sido afastada (1ª Seção, AgRg-RESP 382.736-SC, rel. p/ acórdão Ministro Peçanha 

Martins, j. 08.10.2003: “a norma isencional jamais poderia ser revogada por lei ordinária, em 

respeito ao princípio da hierarquia das leis”). Ora, isso vinha causando perplexidades à 

comunidade jurídica: embora o STJ entendesse que a isenção de COFINS atribuída pela Lei 

Complementar 70/91 não poderia ter sido revogada pela Lei 9.430/96, o STF já havia 

decidido que a lei ordinária seria bastante para a instituição da COFINS (Pleno, ADC 1-DF, 

rel. Ministro Moreira Alves, j. 01.12.1993, DJU 16.06.1995). Isso significava que, à luz do 

precedente do STF, a Lei Complementar 70, de 1991, era materialmente ordinária e passível, 

pois, de revogação pela Lei Ordinária 9.430, de 1996. Via-se, com isso, que o STJ estava 

rejeitando precedente da mais alta Corte do País. Conseguintemente, não tardou a que o STF 

julgasse ser “constitucional a revogação, pelo art. 56 da Lei ordinária nº 9.430/96, do art. 6º, 

inc. II, da Lei Complementar nº 70/91, que isentava do pagamento da COFINS as sociedades 

civis de profissão regulamentada” (2ª Turma, RE 402.098 AgR/MG, rel. Ministro Cezar 

Peluso, j. 30.09.2008). 

Quanto ao fator (4), tem-se o exemplo do claudicante entendimento do STJ a respeito 

da relação entre as figuras do parcelamento e da denúncia espontânea, visto que neste assunto 

houve sucessivas alterações de posicionamento (chamadas pelos sistemas da common law de 

“overruling”). O extinto Tribunal Federal de Recursos havia cristalizado entendimento de que 

“a simples confissão de dívida, acompanhada do seu pedido de parcelamento, não configura 

denúncia espontânea” (Súmula 208). Entretanto, 1ª Seção chegou a pacificar o entendimento 

de que o pedido de parcelamento deferido configura denúncia espontânea (cf., p.ex, ERESP 

193.530-RS, rel. Ministro Garcia Vieira, j. 06.12.1999, DJU 28.02.2000, p. 34; ERESP 

228.101-PR, rel. Ministro José Delgado, j. 08.11.2000, DJU 18.12.2000, p. 151; ERESP 

200.479-PR, rel. Ministro Paulo Gallotti, j. 08.11.2000, DJU 13.08.2001, p. 41; ERESP 
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183.313-RS, rel. Ministro Peçanha Martins, j. 22.11.2000, DJU 19.03.2001, p. 71; ERESP 

191.195-RS, rel. Ministro Franciulli Netto, j. 18.06.2001, DJU 08.10.2001, p. 158; ERESP 

184.116-SC, rel. Ministro Francisco Falcão, j. 27.06.2001, DJU 15.10.2001, p. 228); 

Atualmente, porém, a Súmula 208 vem sendo ressuscitada pela mesma Primeira Seção do STJ 

(cf., p. ex., ERESP 373.772-RS, rel. Ministro José Delgado, j. 28.09.2005, DJU 17.10.2005, 

p. 167; AgRg-ERESP 513.350-CE, rel. Ministro Castro Meira, j. 11.05.2005, DJU 

01.08.2005, p. 308; ED-ERESP 188.166-MG, rel. Ministro Peçanha Martins, j. 13.04.2005, 

DJU 23.05.2005, p. 138; AgRg-ERESP 603.067-PR, rel. Ministro Franciulli Netto, j. 

09.03.2005, DJU 16.05.2005, p. 226; AgRg-ERESP 514.361-CE, rel. Ministro João Otávio 

Noronha, j. 24.11.2004, DJU 01.02.2005, p. 396; AgRg-ERESP 246.815-SC, rel. Ministro 

Francisco Falcão, j. 24.11.2004, DJU 01.02.2005, p. 392; AERESP 461.354-PR; rel. Ministro 

Humberto Martins, j. 28.06.2006, DJU 01.08.2006, p. 355) e pela Corte Especial (AEDAG 

870.867-SP, rel. Ministra Eliana Calmon, j. 02.02.2009, DJE 09.03.2009). 

Aliás, a alternância de alguns posicionamentos tem sido tão grave para a continuidade 

da ordem estabelecida que a doutrina tem acertadamente propugnado a possibilidade de o STJ 

– com base nos princípios da razoabilidade, da segurança jurídica e, especialmente, da boa-fé 

objetiva – atribuir eficácia ex nunc às decisões de sua competência. 

De acordo com Nelson Nery Jr.: 

 

A dinâmica da vida e dos fatos sociais indica a possibilidade de a 
jurisprudência ser alterada. Os tribunais devem acompanhar a evolução da 
sociedade em todos os seus matrizes econômicos, sociais, culturais, políticos, 
religiosos etc. Não se poderia admitir o engessamento da jurisprudência dos 
tribunais em nome da segurança jurídica, pois a dose desse remédio, por ser 
excessiva, mataria o doente: summum ius, summa iniuria. Daí por que é 
quase que axiomática a afirmação de que os tribunais podem modificar sua 
jurisprudência. A vinculação das decisões do Poder Judiciário ao princípio 
da irretroatividade é decorrente na atuação dos princípios da segurança 
jurídica e da boa-fé objetiva. Quando houver superveniência de decisão do 
tribunal superior sobre determinado assunto, alterando jurisprudência 
anterior do mesmo tribunal já extratificada em sentido diverso, os efeitos 
dessa nova decisão terão de ser necessariamente ex nunc, isto é, para o 
futuro. Somente assim será preservado o respeito à Constituição Federal, 
porque se estará dando guarida aos princípios da segurança jurídica e da 
boa-fé objetiva. Mesmo depois de adotado novo posicionamento do tribunal 
sobre determinado assunto, o tribunal deve aplicar sua jurisprudência 
anterior aos casos futuros que lhe sejam apresentados, mas respeitantes a 
fatos ocorridos na vigência da jurisprudência anterior. Esse entendimento 
parece-nos coerente com o princípio da irretroatividade, que tem sede na 
segurança jurídica e na boa-fé, pois se o jurisdicionado praticou atos ou 
celebrou negócios jurídicos (privados ou administrativos) sob a égide do 
entendimento anterior do tribunal, estava de boa-fé ao fazê-lo e confiou que 
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se procedimento estaria correto, porque respaldado em posicionamento 
jurisprudencial de tribunal superior.203 

 

 

9.4 A tutela de evidência extremada pura diante das questões fáticas 

 

 Como já dito, o modelo de hierarquização anteriormente proposto cinge-se àquelas 

causas cujo deslinde depende da solução de questões simplesmente jurídicas. Ele esvai-se 

quando está em jogo a solução de questões fáticas, ou de questões fáticas e jurídicas. Nesses 

casos, o juiz não reconhece a presença do fumus boni iuris atendo-se ao campo jurídico-

normativo; necessário é que ele (também) examine o campo fático-probatório. O juiz só 

poderá declarar a incidência aparente da norma jurídica se antes verificar a completude 

aparente do seu suporte fático. 

Em outras palavras: antes de tecer juízo interino sobre a existência da pretensão 

material afirmada em juízo, o juiz deve tecer um juízo provisório sobre a suficiência da prova 

coligida ab initio. Daí por que, aqui, uma hierarquização dos topoi relativos ao fumus boni 

iuris só será possível caso os elementos probatórios anexáveis à petição inicial se possam 

hierarquizar. No entanto, trata-se de tarefa ingrata, uma vez que a valoração da prova é 

produto do livre convencimento justificado do juiz. A prova só pode ser objeto da valoração 

qualitativa, e não de valorização quantitativa. 

Enfim, o sistema processual civil brasileiro vigente não atribui a cada prova um valor 

inalterável e constante, previamente estabelecido em lei (se bem que ainda haja seqüelas desse 

sistema de prova legal em nosso direito – p. ex.: art. 405 do CPC). Ademais, o princípio da 

imediatidade torna as instâncias superiores “senhoras do direito” e as instâncias inferiores 

“senhoras dos fatos”; por essa razão, mostra-se inadequada qualquer hierarquização dos meios 

de prova que se funde na hierarquização do próprio Poder Judiciário. 

 Não se pode negar a existência de elementos probatórios que conduzem à evidência: a) 

fatos notórios (e.g., direito à indenização decorrente de acidente notório causado por obras do 

Estado); b) fatos incontroversos (CPC, art. 273, § 6º); c) presunções absolutas (e.g., direito da 

consorte de adquirir, a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica, visto que se opera 

                                                 
203 Boa-fé objetiva e segurança jurídica, p. 95-96. Nesse mesmo sentido: ARMELIN, Donaldo. Alterações de 
jurisprudência e seus reflexos nas situações já consolidadas sob o império da orientação superada, p. 183-201; 
CARAZZA, Roque Antônio. Segurança jurídica e eficácia temporal das alterações jurisprudenciais, p. 33 e ss.; 
DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil. v. 2, p. 357-
360; FERRAZ JR., Tércio Sampaio Ferraz. Irretroatividade e jurisprudência judicial, p. 1 e ss.; FREIRE, 
Rodrigo da Cunha Lima. A irretroatividade da mutação jurisprudencial na era da informação, p. 299-319. 



 139 

em favor dela a autorização do marido); d) provas emprestadas (e.g., direito à reparação e à 

realização dos consertos necessários caso exista perícia anterior na qual se tenha verificado a 

causa e autoria dos vazamentos danificadores da propriedade vizinha); e) questão prejudicial 

decidida como coisa julgada e posta como premissa de direito submetido a outro juízo (e.g., 

direito de exigir um não-fazer caso o fazer se funde num contrato anulado por outro juízo); f) 

conduta contra legem aferível prima facie (e.g., direito à demolição de construção que afronta 

distância mínima estabelecida entre os prédios); g) provas produzidas antecipadamente (CPC, 

arts. 846 a 851); h) fatos confessados em outro processo; i) prova documental pré-constituída; 

j) decadência e prescrição (e.g., direito à cessação de moléstia baseada um direito decadente); 

etc204. No entanto, colocar aprioristicamente esses elementos dentro de uma “ordem objetiva 

de relevância” parece ser algo assaz presunçoso, senão impossível205. Quando muito se pode 

asseverar que o grau de probabilidade do direito aumenta à medida que a prova do seu suporte 

fático se mostre incontestável ou, ao menos, impassível de uma contestação séria206. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
204 Sobre o papel desses elementos de prova na caracterização dos direitos evidentes: FUX, Luiz. Tutela de 
segurança e tutela da evidência, p. 313 e ss. 
205 Embora inegável a preeminência do exame pericial de DNA, a mais “divinizada” das provas. É praticamente 
irrefutável o pedido antecipatório de exoneração alimentícia lastreado em prova de DNA tomada de empréstimo 
de ação de impugnação de paternidade julgada procedente. Para uma dessacralização do exame de DNA, porém, 
dentre centenas de manifestações doutrinárias, v.g.: ALMEIDA, Maria Christina de. Prova do DNA: uma 
evidência absoluta?, p. 143-149. 
206 Cf. FUX, Luiz. Tutela de segurança e tutela da evidência, p. 311. 
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10 REMATE 

 

 Seria tentador encerrar este trabalho repetindo tudo o que já se concluiu ao longo dele. 

Afinal de contas, reza a cartilha que, nos remates de uma monografia jurídica, não deve haver 

espaços para qualquer idéia nova. No entanto, indispensável é que ainda se formulem algumas 

reflexões de última hora. A elas só se poderia chegar, aliás, neste instante derradeiro. 

Decerto, o objetivo fundamental da presente dissertação foi demonstrar o abismo, em 

matéria de tutelas liminares, entre o que diz a teoria acadêmica dominante (abstrato-

conceitualista) e o que faz a prática diária forense (concreto-tipológica). Constatado esse fato, 

viu-se a ingente necessidade de um novo modelo científico, menos analítico e mais empírico. 

De toda maneira, não se pode ter a ilusão de que a comunidade dos processualistas esteja 

preparada para essa nova forma de abordagem. 

Por trás do modo tradicional como os juristas enxergam o processo civil descansa uma 

matriz ideológica liberal de difícil erradicação. Todo o pensamento jurídico moderno está 

fundado nas premissas filosóficas firmadas pelo Racionalismo Iluminista (Aufklärung). Antes 

do século XVIII, o Mundo Ocidental, ainda influenciado pelos pensamentos clássico e cristão, 

participava da idéia de que havia uma condição de espiritualidade para o acesso à verdade. O 

conhecimento e a espiritualidade estavam umbilicalmente atrelados, motivo por que o sujeito 

precisava transformar-se e modificar-se para poder receber a vinda da verdade que o ilumina. 

Todavia, com o Discurso do Método de René Descartes, essa relação entre 

conhecimento e subjetividade foi rearticulada sob novas bases. Passou-se então a crer que o 

acesso à verdade (ou melhor, o conhecimento do objeto) é possível a qualquer um, sem 

mediações ou qualquer condição sobrenatural: basta-lhe raciocinar com sanidade, de uma 

forma correta, mantendo-se constantemente na linha de evidência, sem jamais afrouxá-la207. 

 A influência que tal pensamento exerceu sobre a metodologia jurídica foi enorme. Até 

hoje se sentem os seus efeitos. A solução dos litígios passou a ser acessível a qualquer sujeito 

cognoscente, desde que obedeça rigidamente aos procedimentos previstos no ordenamento. É 

necessário apenas que o sujeito (subjectum) seja submisso (subjectus) aos textos da legislação 

processual vigente. 

Portanto, no que toca à concessão de liminares, basta ao juiz – sem perder-se em 

qualquer valoração subjetiva – verificar metodicamente se os pressupostos descritos na lei 

                                                 
207 Sobre o tema, p. ex.: FOUCALT, Michel. A hermenêutica do sujeito, p. 231 e ss. 
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estão presentes: se todos estiverem concretizados, o juiz terá o dever de conceder a medida 

liminar; se algum deles faltar, terá o dever de denegá-la. 

Tentou-se demonstrar neste trabalho, porém, que a concessão de medidas liminares 

não decorre de um encadeamento intelectual tão linearizado e axiologicamente neutro. Ao 

contrário: a prática quotidiana forense sói enveredar um raciocínio tipológico, o qual, por sua 

vez, pressupõe circularidade e avaliações subjetivas. 

No entanto, a figura do juiz que valora ainda é incômoda. A Processualística 

contemporânea, contagiada até o presente pela avidez cartesiana de controle, não compraz a 

essa idéia (a qual, mais do que uma idéia, é um fato). Afinal de contas, nem todo juiz que 

pondera é ponderado. De qualquer forma, é absolutamente impossível desempenhar-se uma 

jurisdição de liminares sem prudência (ou, pelo menos, sem que se confira ao juiz a 

oportunidade exercê-la). Como frisado por Arruda Alvim, “o juiz haverá de agir atendendo ao 

velho e nunca desgastado valor da prudência, que é uma das mais relevantes virtudes que 

pode ter um juiz, a enformar a sua atividade”208. Mais do que burocratas vitalícios e 

inamovíveis com vencimentos irredutíveis, a concessão de liminares exige juízes, na acepção 

ética da palavra. A grande questão é saber como selecionar e formar homens com essa virtù. 

 Todas essas considerações evidenciam que o “processualismo científico” não está apto 

a esquadrinhar a complexa ordem de problemas sobre a concessão de liminares. É preciso que 

exista o concurso de um modelo pragmático. Sem a assunção dessa atitude, a Processualística 

caminhará para uma falência epistemológica. E quando uma triste incomunicabilidade estiver 

instaurada entre a doutrina e a jurisprudência, essa falência estará então atestada. Neste dia 

fatal, a “ciência” do processo tornar-se-á um “antro de elucubração estéril”. Enquanto isso, a 

vida passará por ela, indiferente... 

 Em maior ou menor medida, é o que já fora dito por Walter Wilburg: 

 

A ciência jurídica é uma “arte” cuja tarefa é captar as manifestações da vida 
em comunidade dos homens e conformá-la. Ela há-de ser clara, mas também 
rica em pensamentos, como a luz solar o é em cores. E deve, 
consequentemente, aspirar a identificar todas as cores e tonalidades sob pena 
de permanecer alheada da realidade. 209 

 

 

 

                                                 
208 Tutela antecipatória – algumas noções – contrastes e coincidências em relação às medidas cautelares 
satisfativas, p. 23. 
209 Desenvolvimento de um sistema móvel no direito civil, p. 73. 
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CONCLUSÕES GERAIS 

 

 

 Ante o exposto, podem-se extrair as seguintes conclusões: 

 1. Em matéria processual civil, há um divórcio entre a prática do foro e a doutrina dos 

manuais. 

 2. Essa separação entre teoria processual e prática forense deve-se a uma inadequação 

da teoria dominante. 

 3. Para o Law-in-books, a tutela cautelar, a tutela de urgência antecipatória genérica e a 

liminar em mandado de segurança têm pressupostos diferentes entre si. 

 4. No Law-in-action, todos os provimentos de urgência se concedem à luz dos mesmos 

pressupostos: fumus boni iuris e periculum in mora. 

 5. Para a teoria dominante, o fumus boni iuris e o periculum in mora são pressupostos 

incomunicáveis: se estiverem presentes, a medida de urgência será concedida; se ausente pelo 

menos um deles, ela será denegada. 

 6. Na prática, a liminar pode ser concedida se a presença “escassa” de um pressuposto 

for “compensada” pela presença “exagerada” do outro. 

 7. A prática forense revela que a verificação do fumus boni iuris não é independente da 

verificação do periculum in mora. 

 8. A doutrina tradicional não consegue teorizar o que acontece na prática porque se fia 

numa dogmática exclusivamente analítico-hermenêutica. 

 9. O modelo analítico-hermenêutico enxerga a hipótese de incidência das regras sobre 

concessão de tutelas de urgência como um emaranhado de conceitos autônomos entre si. 

 10. Tradicionalmente, o ato de concessão de tutelas de urgência é visto como resultado 

de uma subsunção silogística. 

 11. Para compreender-se o fosso entre o direito estabelecido pelo Estado e o direito da 

vida social espontânea, é preciso que se lance mão de um modelo pragmático. 

 12. O modelo pragmático não tem como ponto de partida os textos de direito positivo, 

mas os comportamentos dos usuários desses textos. 

 13. Para a Pragmática, o significado dos textos não é revelado a partir do nível frásico, 

mas a partir das situações concretas em que são vivenciados. 

 14. Um estudo pragmático sobre os pressupostos para a concessão de liminares tem na 

jurisprudência a sua base empírica. 
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 15. A tradição editorial não costuma reservar nos repertórios de jurisprudência espaço 

especial para a publicação de liminares, o que dificulta o estudo pragmático dessas tutelas. 

 16. Entende-se por liminar a tutela concedida sob cognição sumária, junto ao despacho 

da inicial ou após a oitiva da parte contrária, mas antes da sentença, que antecipa os efeitos da 

tutela final pretendida. 

 17. A baixa divulgação editorial das liminares é devida à influência do Cartesianismo, 

que só se apraz com decisões definitivas, fundadas em juízo certeza e cognição exauriente. 

 18. Não raro são concedidas liminares sem tomar-se em consideração um periculum in 

mora, embora a existência da pretensão de direito material alegada em juízo seja quase-certa. 

 19. Há situações em que a tutela liminar é concedida sem consideração explícita ou de 

relevo a respeito do fumus boni iuris, conquanto haja periculum in mora exagerado. 

 20. Entre fumus boni iuris e periculum in mora existe uma relação pouco mecânica de 

complementaridade: eles se solidarizam numa lógica de integração e compensação mútua. 

 21. A concessão de liminar nada mais é do que o resultado da valoração que o juiz faz 

acerca do estado de tensão concreta entre o fumus boni iuris e o periculum in mora. 

 22. As incontáveis possibilidades de combinação tensional entre o fumus boni iuris e o 

periculum in mora geram uma série infinita de possibilidades de tipos de liminar. 

 23. Existem oito tipos-base de liminar, todos interligados por uma “conexão vital”. 

 24. Na tutela de evidência extremada pura, há a quase-certeza do direito afirmado pelo 

autor, mas o periculum in mora inexiste, é desprezível ou não é tomado em apreço. 

 25. Na tutela de urgência extremada pura, existe a presença de um periculum in mora 

exagerado, sem que o fumus boni iuris seja levado em consideração. 

 26. Na tutela de evidência extremada e urgência não-extremada, a justificativa para a 

concessão da tutela de evidência extremada pura é reforçada pela presença não-exagerada de 

periculum in mora. 

 27. Na tutela de urgência extremada e evidência não-extremada, a justificativa para a 

concessão da tutela de urgência extremada pura é reforçada pela presença não-exagerada de 

fumus boni iuris. 

 28. Na tutela de evidência e urgência extremadas, o fumus boni iuris e o periculum in 

mora se mostram em níveis igualmente elevados. 

 29. Na tutela de evidência e urgência não-extremadas, fumus boni iuris e periculum in 

mora se apresentam em níveis igualmente intermediários. 
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 30. Na tutela de evidência pura de extremidade legalmente presumida, a lei presume a 

certeza do direito afirmado e prescinde da demonstração do periculum in mora (p. ex., liminar 

na ação possessória de força nova – CPC, art. 928). 

 31. Na tutela de urgência pura de extremidade legalmente presumida, a lei presume o 

periculum in mora exagerado e dispensa a demonstração do fumus boni iuris (p. ex., liminar 

de imissão provisória de posse – Dec. 3.365/41, art. 15). 

 32. A “suficiência compensatória” entre fumus boni iuris e periculum in mora depende 

de uma avaliação do juiz (salvo nos casos de tutela de evidência ou urgência pura legalmente 

presumida, em que essa “suficiência” é “normada”). 

 33. Geralmente, a concessão da liminar possui um instante subjetivo-valorativo [parte 

discricionária] e outro objetivo-normativo [parte vinculativa]. 

 34. A concessão da liminar é um ato de condicionalidade complexa, que não resulta de 

mera volição nem de simples subsunção. 

 35. O fumus boni iuris e o periculum in mora são termos vagos ou indeterminados, de 

definição problemática. 

 36. Embora não se possa definir o que sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora, 

é possível atrelar-se o primeiro à idéia de evidência e o segundo à idéia de urgência. 

 37. Na vida prática, fumus boni iuris e periculum in mora comportam-se menos como 

conceitos fechados e mais como dados tipológicos. 

 38. O conceito fechado denota o objeto através de notas irrenunciáveis, fixas e rígidas. 

 39. O tipo denota o objeto através de notas renunciáveis, as quais se articulam em uma 

estrutura flexível, gradual, aberta à realidade, cujo sentido decorre dessa totalidade. 

 40. O caráter tipológico faz com que fumus boni iuris e periculum in mora não possam 

ser “definidos”, mas apenas “explicitados” ou “explicados”. 

 41. A concessão de liminares funciona como um “sistema móvel”. 

 42. Nos “sistemas móveis”, a conseqüência jurídica não surge a partir da convergência 

de todos ou de determinados “elementos” descritos na hipótese de incidência normativa, mas 

pode ser determinada pelo juiz, “segundo a discricionariedade orientada”, a partir de enlaces 

arbitrários ou da existência de um único “elemento”, desde que este apresente “peso especial”. 

 43. Os topoi referentes ao fumus boni iuris e ao periculum in mora possuem diferentes 

“graus de eficácia persuasiva”, motivo pelo qual podem ser organizados dentro de uma escala 

hierarquizada, aproximativa, qualitativa e desambiciosa. 

 44. Os topoi relativos ao periculum in mora podem ser ordenados de acordo com dois 

critérios: a irreversibilidade do dano e a relevância do bem jurídico ameaçado. 
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 45. O nível mínimo de periculum in mora será o risco de dano patrimonial facilmente 

reparável; o nível máximo, o risco de dano extrapatrimonial irreparável in natura. 

 46. O próprio periculum in mora constitui um “sistema móvel”, cujos elementos são a 

“relevância do bem jurídico ameaçado”, a “irreversibilidade do dano”, a “gravidade do dano”, 

“probabilidade de ocorrência do dano” e a “proximidade da ocorrência do dano”. 

 47. Para que exista o periculum in mora, não é necessário que todos os seus elementos 

estejam presentes: faltando um ou mais, mesmo assim pode ser que o juiz o entenda presente, 

desde que os demais se revelem em “densidade especial”. 

 48. Os topoi referentes ao fumus boni iuris podem ser ordenados de acordo com o grau 

de consenso institucionalizado acerca da existência do direito (de maneira que, em se tratando 

de topoi jurisprudenciais, essa organização se dá em função do nível hierárquico da instância 

judiciária em que o precedente foi produzido). 

 49. A hierarquização dos topoi referentes ao fumus boni iuris falha em algumas 

situações (ex.: pedido com fundamento jurídico inédito; causa cujo deslinde exige a solução 

de questões fáticas). 

 50. Quando o deslinde da causa depende da solução de questões fáticas, há elementos 

que podem levar à evidência extremada (v.g., fatos notórios, prova literal pré-constituída). 

 51. É impossível organizar elementos fático-probatórios em uma ordem hierarquizada, 

objetiva e apriorística. 

 52. Os topoi que se referem ao fumus boni iuris podem despertar: a) certeza positiva; 

b) probabilidade positiva; c) aparência ou verossimilhança positiva; d) dúvida. 

 53. Abaixo da dúvida – incorrendo contra as alegações do requerente – pode haver: e) 

verossimilhança ou aparência negativa; f) probabilidade negativa; g) certeza negativa. 

 54. Os precedentes dos Tribunais são importantíssimos na concessão de liminares. 

 55. O precedente perderá relevo se: 1) for insustentável; 2) desatender a precedente do 

próprio Tribunal; 3) desprezar precedente superior; 4) for produzido em meio a revirements. 

 56. A concessão de liminares deve ter a sua dinâmica interna regida pela prudência. 
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