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RESUMO 

 

 

 Estudo sobre a fungibilidade das tutelas de urgência. Através de pesquisa bibliográfica, 

inicialmente, aborda-se sobre a tutela cautelar em nosso ordenamento jurídico. A seguir, 

discorre-se sobre a tutela antecipada no processo civil. Apresenta-se, também, a fungibilidade 

entre a medida cautelar e a antecipação de tutela, procedendo-se a uma análise sobre a 

fungibilidade no direito processual civil e os princípios que lhe dão suporte, e a um 

cotejamento entre as medidas de urgência. Além disso, explana-se sobre a possibilidade da 

fungibilidade das medidas emergenciais se dar de forma progressiva e regressiva. Como 

resultado, chegou-se a conclusão de que a fungibilidade das tutelas de urgência pode ocorrer 

no “duplo sentido vetorial”.  
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INTRODUÇÃO 
 

 

Exige-se certa dilação temporária entre o início da demanda e a entrega do direito 

substancial à parte, até mesmo para que o processo se desenvolva de forma adequada, 

respeitando as garantias constitucionais do contraditório e do devido processo legal. 

 

No entanto, muitas vezes, essa demora na conclusão do processo judicial, causa sérios 

prejuízos à parte, que “ganha, mas não leva”. 

 

Diante desse dilema do tempo versus processo, o legislador vem criando institutos 

jurídicos capazes de sopesar a morosidade da justiça e evitar a lesão ao patrimônio jurídico do 

tutelado. 

 

Assim, buscando assegurar a efetividade da proteção jurisdicional e eliminar os riscos 

do ônus do tempo na duração do processo, foi criado o instituto da tutela cautelar para 

assegurar a efetividade do chamado processo principal, portanto, essa medida não seria apta a 

satisfazer o direito da parte, mas apenas garantir a utilidade da futura prestação jurisdicional. 

 

Porém, a tutela cautelar começou a ser amplamente utilizada para antecipar os efeitos do 

provimento de mérito a ser decidido no processo principal. Desta forma, a medida cautelar 

passou a apresentar teor satisfativo, o que desvirtuava o seu papel no ordenamento jurídico. 

  

Foi neste contexto que a Lei 8.953, de 13 de dezembro de 1994, ampliou a possibilidade 

de aplicação da tutela antecipada a qualquer processo de conhecimento. Assim, é possível, 

quando presentes os requisitos expressos na lei, antecipar os efeitos da sentença a ser 

prolatada no caso de procedência da lide, assegurando o direito do autor, por isso, afirma-se 

que essa medida, sim, é satisfativa. 

 

Assim, enquanto a medida cautelar é voltada a resguardar o desfecho útil do chamado 

processo principal, tendo um cunho meramente assecuratório e preventivo, a tutela antecipada 



  

visa permitir initio litis a liberação de efeitos daquilo que se almeja obter com o julgamento 

favorável do pedido, tendo uma natureza provisória, mas com nítida carga de satisfatividade. 

 

Portanto, a tutela antecipada e a tutela cautelar são espécies do gênero tutelas ou 

medidas de urgência, uma vez que agem impedindo o perigo de dano. 

 

Embora distintas na essência, essas medidas de urgência possuem pontos em comum, 

como por exemplo, a cognição sumária, a revogabilidade, a reversibilidade etc. Muitas vezes, 

esses pontos de tangenciamento entre os dois institutos não raro conduzem os operadores do 

direito a equívocos, levando-os a requerer uma medida pela outra. Assim, em determinadas 

situações da prática forense, fica certa “área cinzenta” no juízo de escolha que é feito pelo 

autor quanto ao emprego de uma ou outra providência, surgindo situações de verdadeira 

“dúvida objetiva”. 

 

Diante dessa problemática quanto a escolha da tutela de urgência adequada ao caso 

concreto, a doutrina e depois a jurisprudência começaram a abraçar, com base na 

fungibilidade dos recursos, das ações possessórias e das próprias ações cautelares, a idéia da 

fungibilidade entre essas medidas de urgência. 

 

 Neste passo, durante a reforma do Código de Processo Civil brasileiro, a Lei 10.444, de 

07 de maio de 2002, introduziu naquele Diploma o §7º do art. 273, tornando solução legal 

expressa a fungibilidade entre a medida antecipatória e a medida cautelar. 

 

 A fungibilidade de que cuida especificamente esse parágrafo funcionará entre as 

situações que envolvam o fundamento do periculum in mora, podendo ser aplicada nos casos 

em que houver mero “erro de título” ou diante de problema de adequação, deferindo-se 

medida de urgência distinta da pugnada. 

 

 Assim, nos casos em que houver dúvida objetiva sobre qual a tutela emergencial 

adequada para afastar o perigo de dano, deve o magistrado, mesmo nos casos em que a 

medida for requerida sobre o nomem juris incorreto, conceder a tutela de urgência cabível. 

  

 De acordo com o citado §7º, art. 273, do CPC “se o autor, a título de antecipação de 

tutela, requerer providência de natureza cautelar, poderá o juiz, quando presentes os 



  

respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter incidental do processo 

ajuizado”, ou seja, determina de forma expressa que o magistrado poderá conceder a tutela 

cautelar pleiteada sob o rótulo de tutela antecipada. 

 

 No entanto, há na doutrina e na jurisprudência pátria uma discussão para saber se a 

fungibilidade das tutelas de urgência pode ser determinada nas “duas mãos de direção”, isto é 

se pode ser concedida a antecipação de tutela quando for requerida medida cautelar e vice-

versa. 

 

 Portanto, justifica-se o trabalho pela insofastimável importância que o tema da 

fungibilidade das tutelas de urgência tem em nosso ordenamento jurídico, especialmente, pela 

sua razão finalística, qual seja, garantir a efetividade da tutela jurisdicional. 

 

 

Tem-se, pois, como objetivo geral, analisar, de forma detalhada, o instituto da 

fungibilidade das tutelas de urgência, buscando dinamizar a idéia da fungibilidade, para se 

alcançar uma maior efetividade dessas medidas. 

 

  Quanto aos objetivos específicos da presente pesquisa, busca-se (i) definir os requisitos 

e características da tutela antecipada e da tutela cautelar, (ii) identificar os pontos de 

diferenciação e de aproximação de uma e outra tutela de urgência e, finalmente (iii) 

demonstrar os pontos ainda controversos sobre a fungibilidade das medidas de urgência, 

como, por exemplo, a possibilidade da fungibilidade acontecer nas “duas mãos de direção”. 

 

 

Quanto à metodologia utilizada neste trabalho monográfico é caracterizada como um 

estudo descritivo analítico, desenvolvido através de pesquisa bibliográfica: por meio de livros, 

doutrinas, leis, normas e revistas especializadas, dentre outros. Segundo a abordagem, a 

pesquisa caracteriza-se como qualitativa e, segundo a utilização dos resultados, pura. Quanto 

aos objetivos, a pesquisa é descritiva exploratória.  

 

O trabalho encontra-se dividido em três capítulos. No primeiro, aborda-se sobre a tutela 

cautelar, demonstrando sua finalidade, características e requisitos. Estuda-se ainda o tema do 

Poder Geral de Cautela do juiz. 

 



  

No segundo, faz-se uma explanação sobre a tutela antecipada, demonstrando como e 

para que surgiu a medida, quais os seus requisitos, e também quais as suas características, 

analisando, inclusive, a antecipação de tutela de pedido incontroverso e as formas de 

efetivação da medida. 

 

Já no terceiro e último capítulo, chega-se, finalmente, ao cerne da pesquisa e aborda-se o 

tema da fungibilidade das medidas de urgência. Demonstra-se que a previsão da possibilidade 

de se proceder a fungibilidade não é nova no ordenamento jurídico, faz-se um cotejamento 

entre a tutela cautelar e a tutela antecipada, analisando por fim as hipóteses em que pode ser 

concedida a fungibilidade, quais suas formas de efetivação e princípios embasadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

1. TUTELA CAUTELAR 

 

1.1 Processo Cautelar: Noção 

 

 O processo por ser uma realidade complexa necessita de tempo para chegar ao seu 

desfecho. Esse tempo é essencial para que o processo se desenrole adequadamente, de forma a 

respeitar as garantias constitucionais do contraditório e do devido processo legal.  

 

 No entanto, essa dilação temporária entre o início da demanda e a entrega do direito 

substancial à parte, muitas vezes, torna-se prejudicial ao próprio processo, pois pode provocar 

o surgimento de um risco para a efetividade da tutela jurisdicional. 

 

 Ora, do que adiantaria a Constituição Federal de 1988 garantir que a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
1
, se não fosse assegurada a utilidade 

e a eficácia da decisão judicial? 

 

 Assim, surge a necessidade de se prever formas de diminuir, ou até mesmo suprimir, os 

efeitos maléficos do tempo sobre o direito dos litigantes, permitindo que este permaneça 

íntegro para que possa ser disputado na ação principal. 

 

 Portanto, o processo cautelar surge como uma resposta legislativa – não sendo a única – 

ao antigo dilema do tempo versus processo, de molde a assegurar que toda a atividade 

jurisdicional não se torne inútil, evitando que o demandante ganhe, mas não leve. 

 

 A imprescindibilidade da tutela cautelar é claramente exposta por Barbosa Moreira: 

 

A necessidade do processo cautelar, que lhe justifica a existência, resulta da 

possibilidade de ocorrerem situações em que a ordem jurídica se vê posta em perigo 

                                                 
1
 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, Senado, 1998. Art. 5, inc XXXV. 



  

iminente, de tal sorte que o emprego das outras formas de atividade jurisdicional 

não se revelaria eficaz, seja para impedir a consumação da ofensa, seja mesmo para 

repará-la de modo satisfatório.
2
 

 

 Desta forma, a tutela cautelar se apresenta como um tertium genus de processo, 

contrapondo-se ao processo de conhecimento e de execução. Isso porque enquanto esses 

últimos visam à satisfação do litigante, com a respectiva entrega do direito material, aquele 

primeiro não tem cunho satisfativo, objetivando apenas garantir a utilidade da sentença 

proferida naqueles. 

 

 Esse perigo para a efetividade da entrega jurisdicional pode surgir antes da interposição 

do processo principal ou durante o seu curso, no primeiro caso a medida adequada para evitar 

a lesão é chamada cautelar preparatória e no segundo a cautelar incidental. Esse processo 

cautelar – preparatório ou incidental - sempre será dependente do processo principal (art. 796, 

CPC)
 3
. 

 

 Diante do exposto, tem-se que o processo cautelar existe em função de um outro 

denominado principal, e que tem por objetivo assegurar que o tempo não venha a tornar inútil 

a prestação jurisdicional proferida naquele processo.  

 

1.2 Características da tutela cautelar 

 

 A tutela cautelar apresenta uma série de características que são capazes de diferenciá-la 

da tutela concedida no processo de conhecimento e no de execução. 

 

 Como dito anteriormente, a medida cautelar não compõe a lide, mas apenas assegura, 

garante a eficácia da tutela concedida no processo principal. Assim, pode-se afirmar que a 

primeira característica da tutela cautelar é a não satisfatividade. 

 

 Enquanto o processo executivo e cognitivo apresentam uma tutela imediata, realizando o 

direito material, a tutela concedida no processo cautelar é mediata, pois visa apenas permitir a 

futura realização do direito substancial a ser deferido no processo principal. 

                                                 
2
 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Novo processo civil brasileiro. 21. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 

301. 
3
 BRASIL. O art. 796 do Código de Processo Civil assim dispõe: O procedimento cautelar pode ser instaurado 

antes ou no curso do processo principal e deste é sempre dependente. Lei 5869 de 11 de jan de 1973. 



  

 Assim, essa não satisfatividade da medida cautelar a coloca como uma espécie de tutela 

contraposta à concedida nos outros dois tipos de processo, já que estas satisfazem o direito 

substancial da parte, o que leva a afirmação por parte da doutrina de que o processo cautelar 

representa uma terceira espécie de processo. 

 

 Justamente por existir para garantir a tutela concedida em outro processo, pode-se 

afirmar que o processo cautelar é um instrumento, sendo, portanto, a instrumentalidade a 

segunda característica desse tipo de tutela jurisdicional. Enquanto, o processo principal é um 

instrumento para efetivar o direito substancial, o processo cautelar é um instrumento para 

garantir o resultado útil daquele processo, por isso que se afirma, com base em Calamandrei,
4
 

que essa instrumentalidade é qualificada ou elevada ao quadrado. 

 

 A função cautelar não tem uma finalidade em si mesma, ela se destina a assegurar o 

resultado de um outro processo. Assim é a lição de Bedaque: 

 

Não tem ela um fim em si mesma, pois não é suficiente para eliminar 

definitivamente a crise verificada no plano das relações materiais. O 

pronunciamento de natureza cautelar existe em função de outro, este destinado a 

dar solução ao litígio, aquele com função de assegurar a efetividade do resultado 

definitivo. Onde houver cautelar haverá, necessariamente, outra tutela.
5
 

 

 É por isso que o art. 796 do Código de Processo Civil determina que o processo cautelar 

sempre se liga a outro, do qual é dependente, entretanto, a decisão proferida no cautelar não 

vincula a do processo principal, conforme ensina o mestre Barbosa Moreira: 

 

O indeferimento da medida cautelar, em regra, nenhuma influência tem na marcha 

do processo principal acaso já pendente, nem obsta a instauração posterior (art. 810,  

princípio). Tampouco influi no julgamento da ação principal, que pode ser 

favorável ao requerente, apesar de indeferida a providência cautelar.
6
 

 

 Importante notar que o juiz para conceder a tutela cautelar deve se basear em um juízo 

de probabilidade, ou seja, na possibilidade da existência do direito afirmado pelo requerente. 

Portanto, cabe a concessão dessa medida para a hipótese da sentença do processo principal ser 

                                                 
4
 CALAMANDREI, Piero. Introdução ao estudo sistemático dos procedimentos cautelares. Trad. Carla 

Roberta Andreasi Bassi, Campinas: Servanda, 2000, p. 41. 
5
 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência. 

São Paulo: Malheiros, 1998, p. 133. 
6
 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Novo processo civil brasileiro. 21. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 

312. 



  

favorável ao autor. Por ser um instrumento de tutela desta hipótese é que Calamandrei, 

conforme a lição de Bedaque, qualifica essa instrumentalidade como hipotética.
7
 

 

 Assim, a tutela concedida no processo cautelar, incidental ou preparatório, é 

instrumental em relação à tutela satisfativa proferida no processo principal, uma vez que tem 

como finalidade assegurar sua efetividade.  

  

 A terceira característica da medida cautelar é a temporariedade. Vale ressaltar que a 

maior parte da doutrina pátria caracteriza essa medida como provisória, e não como 

temporária
8
, por isso a necessidade de diferenciarmos esses dois conceitos. 

 

 Câmara apresenta (e o faz também inspirado em lições de Piero Calamandrei) com 

precisão a diferença entre a temporariedade e a provisoriedade: 

 

É útil, entretanto, advertir que o conceito de provisoriedade (bem assim aquele, 

coincidente, de interinidade) é um pouco diverso, e mais restrito, que o de 

temporariedade. Temporário é, simplesmente, aquilo que não dura para sempre, isto 

é, que, independentemente da superveniência de outro evento, tem, por si só, 

duração limitada: provisório é, por sua vez, aquilo que é destinado a durar enquanto 

não sobrevenha um evento sucessivo, à espera do qual o estado de provisoriedade 

permanece.
9
 

 

 

 Assim, provisório é aquilo que existe até que seja substituído por algo que será 

definitivo, e temporário é aquilo que tem uma duração limitada no tempo, ainda que não 

venha a ser, posteriormente, substituída por outra coisa. 

 

 Portanto, a medida cautelar é temporária, uma vez que tem duração limitada no tempo, 

produzindo efeitos até que desapareça a situação de perigo, ou até que seja entregue a 

prestação jurisdicional principal. 

                                                 
7
 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência. 

São Paulo: Malheiros, 1998, p. 174-177. 
8
 Entendem ser a provisoriedade característica da tutela cautelar, entre outros, José Carlos Barbosa Moreira, 

Novo processo civil brasileiro,. 21. ed., Rio de Janeiro: Malheiros, 2001, p. 302; Cândido Rangel Dinamarco, A 

reforma do Código de Processo Civil, 5. ed., São Paulo: Malheiros, 2001, p. 338; José Roberto dos Santos 

Bedaque, Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência, São Paulo: Malheiros, 1998, p. 

138. No sentido de que a temporariedade é que caracteriza a medida cautelar, Ouvídio A. Batista da Silva, Do 

processo cautela, Rio de Janeiro: Forense, 1996, p.78; Alexandre Freitas Câmara, Lições de Direito Processual 

Civil, v. III, 7. ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 23. 
9
 CALAMANDREI, apud, CÂMARA, Alexandre Freitas, Lições de Direito Processual Civil, v. III. 7. ed., Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 24. 



  

 Outra característica da medida cautelar é a sumariedade. Não se trata aqui de 

sumariedade de procedimento – apesar deste também ser bastante abreviado – mas sim, 

sumariedade de cognição. 

 

 Uma cognição exauriente no caso do processo cautelar é completamente descabida, uma 

vez que este visa tutelar uma situação de urgência, onde há a possibilidade de algum prejuízo 

para o direito material da parte. 

 

 Assim, para a concessão da tutela cautelar basta um juízo de verossimilhança, de 

probabilidade, ou seja, a verificação pelo juiz de que é provável a existência do direito 

alegado pelo demandante. Portanto, é suficiente a constatação da aparência do bom direito 

(fumus boni juris), não havendo a necessidade do juiz ter um conhecimento aprofundado da 

causa, o que provavelmente tornaria inócua a tutela concedida. 

 

 Conforme os ensinamentos de Ovídio Baptista, é imprescindível para a concessão da 

tutela cautelar que haja apenas a aparência do direito, posto que no caso de haver certeza, 

deverá o juiz conceder, desde logo, alguma forma de tutela definitiva e satisfativa.
10

 

 

 É por ser necessária apenas essa cognição sumária que a tutela cautelar pode ser 

revogada a qualquer tempo pelo juiz. Portanto, a característica da revogabilidade da medida 

cautelar é decorrência natural das duas anteriores, sumariedade de cognição e temporariedade. 

   

 O art. 807 do Código de Processo Civil é expresso ao determinar que a tutela cautelar 

pode ser revogada, a qualquer tempo, pelo juiz
11

. 

 

 Assim, a revogação da tutela cautelar pode ocorrer quando o processo em que foi 

concedida ainda está em curso ou depois do seu encerramento, caso em que se dará no bojo 

do processo principal.  

 

 A revogação da tutela cautelar é obrigatória em dois casos: quando após uma verificação 

mais profunda do caso pelo juiz, este percebe que não existe o direito substancial afirmado 

                                                 
10

 SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Do processo cautelar. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 70. 
11

 BRASIL. Preceitua o referido artigo que “as medidas cautelares conservam a sua eficácia no prazo do artigo 

antecedente e na pendência do processo principal; mas podem, a qualquer tempo, ser revogadas ou modificadas”. 

Lei 5.869 de 11 de jan de 1973. 



  

pelo demandante ou na hipótese de desaparecimento da situação de perigo acautelada. 

Portanto, quando afastado qualquer um dos requisitos que justificaram a concessão, quais 

sejam, o fumus boni juris e o periculum in mora, deverá o juiz revogar a medida. Nesse 

sentido, Bedaque afirma: 

 

Como a concessão da tutela cautelar pressupõe cognição superficial, pode ocorrer 

que a dilação probatória inerente à tutela definitiva afaste a plausibilidade do 

direito. Também é possível que o perigo de ineficácia do provimento final deixe de 

existir. Tais circunstâncias, surgidas após a concessão da medida provisória 

revelam o seu não cabimento e acarretam a sua revogação.
12

 

 

 Registre-se que a revogação da medida cautelar pode se dar, inclusive, ex officio, 

bastando para isso que o magistrado verifique a cessação dos elementos que ensejaram a sua 

concessão. 

 

 Sob os mesmos fundamentos da revogabilidade, temos uma outra característica, a 

fungibilidade ou a modificabilidade das tutelas cautelares. 

 

 Pode acontecer de uma outra medida cautelar ser mais adequada para solucionar um 

caso concreto do que a tutela pleiteada pela parte, neste caso cabe ao juiz, de ofício ou a 

pedido do demandante, modificá-la. 

 

 O juiz deverá determinar, também, a substituição da medida cautelar quando restar 

demonstrado que a adoção do procedimento anterior acarreta prejuízos manifestos ao réu. 

Assim, um caso típico de fungibilidade é a substituição da tutela cautelar por caução. 

 

 Portanto, a medida cautelar deverá ser substituída por caução – real ou fidejussória – ou 

por qualquer outra forma de garantia capaz de assegurar a efetividade do processo principal, 

quando o julgador verificar que esta última é menos gravosa ao demandado do que a tutela 

cautelar requerida. 

 

 A última característica da medida cautelar a ser apontada é a mandamentalidade. 
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 Como dito por diversas vezes, no processo cautelar o juiz profere uma decisão que visa 

afastar qualquer perigo de dano para a efetividade do futuro provimento jurisdicional. Porém, 

diversamente do processo de conhecimento, não é necessário a instauração de um processo de 

execução para a efetivação dessa decisão, bastando a expedição de um mandado pelo juiz. 

 

 Desta forma, podemos afirmar que são características da tutela cautelar: a não 

satisfatividade, a instrumentalidade, a temporariedade, a sumariedade, a revogabilidade, a 

modificabilidade e a mandamentalidade. 

 

1.3 Requisitos da tutela cautelar 

 

 O primeiro requisito autorizador da concessão da tutela cautelar é o chamado fumus boni 

juris. 

 

 O seu conceito, entretanto, não é uma questão pacífica na doutrina. Assim, o fumus boni 

juris pode ser considerado a aparência do bom direito, ou ainda, a verossimilhança do direito 

afirmado pelo demandante, ou apenas, a plausibilidade desse direito. 

 

 No entanto, todos esses conceitos levam a uma só conclusão, a de que, tendo em vista a 

urgência dessa tutela, não deve ela se fundar em uma cognição exauriente, sob pena de restar 

completamente inútil. 

  

 Portanto, pode-se dizer que o fumus boni juris é a verificação pelo juiz, por meio de uma 

cognição sumária, de que é provável a existência do direito afirmado pela parte. 

 

 Tendo em vista que o seu principal objetivo é combater os males que o tempo pode vir a 

acarretar para o futuro provimento jurisdicional, a concessão da tutela cautelar não pode 

depender da demonstração inafastável da existência do direito material afirmado pela parte, 

devendo o juiz contentar-se tão somente com a probabilidade da existência de tal direito. 

 

  Ressalte-se que para a concessão da tutela cautelar é imprescindível que haja apenas um 

juízo de probabilidade da existência do direito afirmado, uma vez que no caso de haver um 

juízo de certeza, é de se conceder, de imediato, uma tutela jurisdicional definitiva e 

satisfativa.   



  

 Assim, este requisito está presente no caso concreto sempre que se considerar provável 

que as alegações sobre o direito material feitas pelo requerente venham a ser comprovadas no 

processo principal. 

 

 Por possuir, o processo cautelar, autonomia em relação ao processo principal – embora 

seja deste dependente – qualquer decisão que nele se profira, deferindo ou indeferindo a 

tutela, nenhuma influência deverá exercer sobre a sentença do processo principal. A decisão 

do processo cautelar, também, não representa qualquer prejulgamento da demanda cognitiva 

ou executiva, já que se baseia em um mero juízo de probabilidade. 

 

 Importante notar, como bem explicita Dinamarco, que por se basear a tutela cautelar, 

apenas em um juízo de probabilidade, deve o magistrado tomar muito cuidado quando de sua 

concessão, devendo este (cuidado) ser proporcional a atuação da medida sobre a esfera de 

direitos da parte contrária. Portanto, o juiz para a concessão da medida cautelar deve proceder 

a um juízo de valoração entre o mal a que está exposto o requerente e o mal que poderá ser 

causado à outra parte se a medida for concedida. É o que o iminente professor denomina de 

juízo do mal maior.
13

  

 

 No entanto, a presença do fumus boni juris não é capaz, por si só, de autorizar a 

concessão da tutela cautelar; imprescindível se faz a presença de outro requisito, o periculum 

in mora. 

 

 Como já dito anteriormente, o processo cautelar visa resguardar a efetividade de uma 

futura decisão judicial que está na iminência de não alcançar os resultados dela esperados. 

Justamente a esse iminente perigo de dano é que se costuma chamar de periculum in mora. 

 

 Este perigo de dano para ensejar o deferimento da tutela cautelar deve ser iminente, 

grave e de difícil ou impossível reparação. Imprescindível, ainda, que o receio de dano seja 

fundado, o que significa que não basta o mero temor ou a existência de um receio meramente 

subjetivo, sendo necessário  que o temor da parte esteja ligado a uma situação objetiva, 

demonstrável através de fatos concretos. 
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 Note-se que o periculum in mora deve afetar a efetividade do processo, e não o direito 

material, pois neste caso outra seria a tutela cabível – como se verá adiante. 

 

 Assim, a doutrina italiana denomina este tipo de periculum in mora (autorizador da 

concessão da tutela cautelar) de pericolo di infruttuosità, uma vez que devido a este perigo 

para a efetividade o processo principal, este último correria o risco de não ser frutuoso, ou 

seja, de não produzir bons resultados. 

 

 Desta forma, presentes o fumus boni juris – probabilidade de existência do direito 

substantivo alegado - e o periculum in mora – risco de dano irreparável ou de difícil reparação 

para a efetividade do processo principal – deve o juiz conceder a tutela cautelar por decisão 

devidamente fundamentada, demonstrando a existência destes requisitos no caso sub judice. 

Assim, não há qualquer discricionariedade ou liberalidade do juiz quanto a concessão ou não 

da medida acautelatória.  

 

1.4 Poder Geral de Cautela 

 

 O poder geral de cautela consiste em uma autorização para que o Estado-Juiz possa 

conceder, além das medidas cautelares previstas em lei, medidas cautelares atípicas e está 

previsto no art. 798 do Código de Processo Civil, que assim preceitua: 

 

Além dos procedimentos cautelares específicos, que este Código regula no Capítulo 

II deste Livro, poderá o juiz determinar as medidas provisórias que julgar 

adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento 

da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação. 

 

 Esse poder do juiz se justifica pelo fato de o legislador não conseguir prever todas as 

hipóteses em que possa haver perigo de dano para o processo e muito menos todas as medidas 

possíveis para evitar esse possível dano. 

 

 Essas medidas cautelares atípicas devem ser requeridas por meio das chamadas ações 

cautelares inominadas, que podem ser tanto incidentes como preparatórias. 

  

 Assim, o poder geral de cautela foi previsto para atuar no espaço deixado pelas 

cautelares típicas. Haveria, portanto, uma idéia de subsidiariedade, uma vez que a sua 



  

concessão só é permitida quando não houver medida, cautelar ou não, capaz de garantir a 

eficácia da tutela jurisdicional a ser prolatada no processo principal. 

 

 Pode-se, inclusive, dizer que esse instituto é corolário da garantia constitucional da 

tutela jurisdicional adequada. Conforme dito anteriormente, assegura a Carta Magna em seu 

art. 5º, XXXV, a garantia de tutela jurisdicional adequada para todas as situações que sejam 

deduzidas perante o Estado-Juiz.  

 

 Ademais, não se admitir a possibilidade da concessão de medidas cautelares atípicas 

com base no poder cautelar geral, nos casos em que não houvesse nenhuma medida capaz de 

evitar um dano à efetividade do processo, seria contrariar o previsto na nossa Carta Magna 

que em seu art. 5º, inciso XXXV, determina que “a lei não excluirá da apreciação da Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 

 

 Importa ressaltar que muito embora a lei determine que a cautelar atípica pode ser 

concedida quando houver fundado receio de dano, antes do julgamento da lide, não se deve, 

com base em uma interpretação restritiva da lei, entender que esse tipo de medida só caberia  

quando a ameaça se referisse a um processo cognitivo. Na verdade, a norma que cuida do 

poder geral de cautela dever ser interpretada no sentido de que ela poderá ser deferida tanto 

no processo de conhecimento quanto no de execução, posto que com a previsão desse poder 

do juiz, busca-se a maior efetividade possível do processo. Assim, “antes do julgamento, no 

texto legal, quer dizer antes que se esgote a prestação jurisdicional, inclusive a satisfativa”.
14

  

  

 O art. 799 do Código de Processo Civil que também cuida do poder cautelar geral do 

juiz, determina que “no caso do artigo anterior, poderá o juiz, para evitar o dano, autorizar a 

prática de determinados atos, ordenar a guarda judicial, de pessoas e depósito de bens e impor 

a prestação de caução”. 

 

 Há, na doutrina pátria, divergência sobre a interpretação do previsto neste artigo. 

Discute-se se a enumeração das medidas ali elencadas é taxativa ou meramente 

exemplificativa. 
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 No entanto, a grande maioria dos doutrinadores entendem que aquele rol é apenas 

exemplificativo
15

. Isso porque, existindo qualquer caso em que seja necessária a tutela 

cautelar, mesmo que nas hipóteses não previstas no art. 799, CPC, deve o juiz deferi-la, uma 

vez que o poder geral de cautela é um corolário da garantia constitucional da tutela 

jurisdicional adequada. 

 

   Portanto, como conclui Juvêncio Vasconcelos Viana: 

 

É claro que o dispositivo em questão (art. 799, CPC) não encerra todas as possíveis 

providências que podem advir do poder cautelar do juiz. Caso contrário, como 

poderíamos chamá-lo de ‘geral’? O rol ali constante há de ser visto como de 

natureza exemplificativa, sem dúvida.
16

   

 

 Muito embora o art. 799, CPC não limite a concessão das medidas cautelares atípicas, 

não se deve dizer que essas medidas possam ser deferidas de forma ilimitada, muito pelo 

contrário, o magistrado deve observar a existência de uma série de requisitos para que possa 

concedê-la. 

 

 Primeiramente, para o juiz deferir a tutela cautelar com base em seu poder cautelar 

geral, mister se faz que estejam presentes os requisitos autorizadores de qualquer medida 

cautelar, ou seja, o fumus boni juris – fumaça do bom direito – e o periculum in mora – perigo 

da demora – este último, expressamente, previsto no art. 798, do Código de Processo Civil.  

 

 Imprescindível, ainda, que a parte demonstre a necessidade da concessão da 

medida cautelar para evitar o dano irreparável ou de difícil reparação e para garantir a 

efetividade do processo, uma vez que o poder geral de cautela é previsto como forma de 

assegurar o resultado útil do processo. Portanto, não sendo necessária a tutela, não há porque 

o juiz deferí-la.  

 

 Deve-se respeitar, também, o limite da não satisfatividade, uma vez que, como 

demonstrado, a tutela cautelar inominada se presta apenas garantir a utilidade e a eficácia da 

futura prestação jurisdicional – esta sim de cunho satisfativo. 
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 Além disso, não pode ser deferida a tutela cautelar atípica quando houver a previsão 

normativa de determinado tipo de medida cautelar apta a garantir o pedido da parte, ou seja, 

quando houver ação cautelar nominada ou típica, para solucionar o problema do caso 

concreto. 

 

 Em regra, a tutela cautelar deve ser concedida diante da iniciativa do autor em requerê-

la, ou seja, deve resultar de uma ação cautelar intentada pela parte, prevalecendo, pois, o 

princípio da livre iniciativa da parte.  

  

 Desta forma, de início, o poder cautelar geral do juiz atua quando a parte, presentes os 

pressupostos legais, requer a instauração, preparatória ou incidental, de um processo cautelar, 

visando à concessão de uma tutela cautelar não prevista na legislação brasileira.   

  

 Entretanto, excepcionalmente, a situação de perigo exige a atuação imediata do juiz, 

independente de processo cautelar ou de iniciativa da parte, devendo a medida cautelar ser 

concedida ex officio, nos termos do art. 797 do Código de Ritos
17

.  

 

 As tutelas cautelares deferidas de ofício pelo juiz só podem ser concedidas no bojo de 

um processo - de conhecimento ou de execução - já em andamento, ou seja, só cabem 

incidentalmente. Portanto, são medidas cautelares que dependem da existência prévia de um 

processo. 

 

 Sobre o assunto, Dinamarco afirma: 

 

É dever do juiz determinar cautelas incidentes ao processo, porque a ele cumpre, 

mais do que a ninguém, preservar a imperatividade e a eficácia de suas próprias 

decisões e dos comandos que através do processo prepara e depois emite; se 

percebe que o correr do tempo prejudicará o correto e útil exercício da jurisdição, o 

juiz determinará o que for necessário para evitar que isso aconteça, sob pena de 

figurar na ação como mero autônomo, ou espectador irresponsável, permitindo a 

degradação de seu próprio mister. 
18
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 Assim, havendo um processo em tramitação, uma situação de perigo e expressa 

autorização legal (como determina o art. 797, CPC), pode o juiz conceder a medida cautelar 

ex officio, como forma de garantir a eficácia da tutela jurisdicional a ser proferida no futuro. 

 

 Conclui-se que o poder geral de cautela é uma forma de garantir o previsto na Carta 

Magna, ou seja, que todos têm direito à tutela jurisdicional adequada, podendo ser deferida 

tanto incidente como preparatoriamente, ou ainda, em casos excepcionais, ex officio pelo juiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

2. TUTELA ANTECIPADA 
  

2.1 Breve histórico 

 

 Como visto no capítulo anterior, é imprescindível uma certa dilação temporária entre o 

início do processo e a entrega da prestação jurisdicional à parte, o que muitas vezes causa 

sérios danos a esta. 

 

 Visando a diminuir esse problema da demora processual, começou a haver uma 

utilização indiscriminada da tutela cautelar. Assim, por meio do poder geral de cautela, 

previsto no art. 798 do CPC, acabava sendo adotada solução satisfativa e irreversível para o 

conflito, o que desvirtuava o instituto e feria o princípio do devido processo legal, 

principalmente no que diz respeito ao contraditório e à ampla defesa. 
1
 

 

 Desta forma, o legislador preocupado com o abuso das chamadas cautelares satisfativas 

e com a presteza da tutela jurisdicional, editou a Lei 8.950, de 12 de dezembro de 1994, que 

trouxe para o art. 273 do CPC o instituto da tutela antecipada, por meio do qual admite-se 

soluções satisfativas e provisórias para o conflito, com base em uma cognição sumária. 

Determina o referido artigo que: 

 

Art. 273 O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os 

efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que existindo prova inquívoca, 

se convença da verossimilhança da alegação e: 

I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou 

II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesta propósito 

protelatório do réu. 

 

 Antes da supra mencionada Lei, já havia a previsão no ordenamento jurídico brasileiro 

da antecipação de tutela, no entanto, a sua concessão só era permitida em alguns 

procedimentos especiais, em casos expressamente autorizados em lei, como por exemplo, no 
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Mandado de Segurança, nas ações possessórias, nos embargos de terceiros, na busca e 

apreensão em alienação fiduciária. 

 

 Assim, com a alteração do art. 273 do Código de Processo Civil, estendeu-se a 

possibilidade da antecipação de tutela se dar em todas as situações sujeitas ao processo de 

conhecimento, ou seja, possibilitou-se a concessão de forma genérica da antecipação dos 

efeitos da tutela pleiteada em qualquer hipótese, bastando, para tanto, que reste demonstrada a 

existência dos requisitos exigidos em lei. 

 

 Portanto, a tutela antecipada, com os contornos da Lei 8.952/94, pode ser caracterizada 

como uma tutela de urgência, por meio da qual se adianta a eficácia da sentença de 

procedência do pedido, no caso de haver fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação e se restar caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório do réu. Importa notar, ainda, que esse tipo de tutela tem como pressuposto a 

reversibilidade e deve ser requerida nos próprios autos do processo cognitivo, podendo ser 

concedida, inclusive, inaudita altera parte. 

 

 A Lei 10.444, de 7 de maio de 2002, alterou o art. 273 do Código de Processo Civil, 

introduzindo os §§ 3º, 6º e 7º, que tratam, respectivamente, da efetivação da tutela, da 

antecipação  dos pedidos incontroversos e da fungibilidade das medidas de urgência.   

 

2.2 Considerações preliminares 

 

 Por meio da tutela antecipada, regida pelo art. 273 do CPC, busca-se adiantar a entrega 

da prestação jurisdicional à parte quando há uma situação de perigo para o seu direito 

material, de forma a evitar que a demora na tramitação do processo gere sérios prejuízos ao 

demandante. Portanto, esse tipo de medida será sempre satisfativa, o que não significa dizer 

que será irreversível, como se demonstrará adiante. 

 

 Determina o art. 273 do Código de Processo Civil que o juiz “poderá” conceder a 

antecipação de tutela, o que pode levar alguns a pensar que a sua concessão (ou não) seria 

pura discricionariedade do julgador. 

 

 Cuida-se do emprego de um conceito vago e indeterminado - como ocorre em diversas 



  

outras normas do ordenamento - de grande valia no campo jurídico, posto que é impossível 

que o legislador consiga pensar em todos os casos em que seja necessária a concessão desse 

tipo de medida. Assim, fica aberto um vasto campo dentro do qual será possível a antecipação 

da tutela final.  

 

 Desta forma, o magistrado não poderá optar de acordo com suas razões de conveniência 

e oportunidade entre o deferimento ou indeferimento da antecipação da tutela requerida, uma 

vez demonstrada a existência dos requisitos exigidos para tanto, deve o juiz concedê-la. Trata-

se, como bem assevera o mestre Bedaque, de um poder-dever do juiz:  

 
Não tem o juiz, portanto, mera faculdade de antecipar a tutela. Caso se verifiquem 

os pressupostos legais, é seu dever fazê-lo. Existe, é verdade, maior liberdade no 

exame desses requisitos, dada a imprecisão dos conceitos legais. Mas essa 

circunstância não torna discricionário o ato judicial.
2
  

 

 Não pode, a tutela antecipada, ser concedida ex officio pelo juiz.
 3

 O art. 273, CPC, é 

claro ao determinar que ela depende de requerimento da parte. Respeita-se, assim, o princípio 

da demanda, previsto no art. 2º, CPC, segundo o qual o magistrado não pode prestar a tutela 

jurisdicional pleiteada senão quando requerida pela parte ou pelo interessado. 

 

 Tal requerimento cabe, ordinariamente, ao autor, uma vez que é ele quem faz o pedido 

que será o objeto da demanda. Entretanto, é pacífico na doutrina o entendimento de que o réu 

nas situações em que assume postura típica de demandante, ou seja, quando oferece contra-

ataque ao autor, através da reconvenção ou da resposta em ação de natureza dúplice, também 

pode pleitear a antecipação dos efeitos do seu pedido. 

 

 Também podem requerer a antecipação da tutela o assistente, já que dispõe dos mesmos 

poderes da parte assistida, e o Ministério Público
4
 enquanto custus legis no interesse e em 

benefício do assistido e por quem intervém. Porém, deixe-se claro que nestes casos, o 

assistente e o representante do Parquet não irão formular novo pedido - o que é totalmente 

impossível - mas, apenas, requerer o adiantamento da concessão do pedido já formulado no 
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processo.   

 

 O autor pode requerer a antecipação de todos ou de apenas alguns dos efeitos inerentes à 

tutela que se aguarda no provimento final. No entanto, mesmo que a parte pleiteie a 

antecipação de todos os efeitos do seu pedido, pode o juiz conceder apenas parcialmente tal 

antecipação, o que não pode ocorrer é o adiantamento dos efeitos daquilo que não consta do 

pleito. Assim, o que se vê é que só poderá ocorrer a antecipação daquilo que seria concedido 

ao final do processo.   

 

Na prática, a decisão com que o juiz concede a tutela antecipada terá, no máximo, o 

mesmo conteúdo do dispositivo da sentença que concede a definitiva e a sua 

concessão equivale, mutatis mutandis, à procedência da demanda inicial - com a 

diferença fundamental representada pela provisoriedade.
5
  

 

 Portanto, a antecipação de tutela poderá ser total ou parcial, mas deve, sempre, respeitar 

os limites da tutela definitiva que se aguarda. 

   

 A tutela antecipada, desde que presentes os pressupostos legais, pode ser concedida em 

qualquer fase do processo, inclusive, antes da citação do réu para vir integrar a lide, sempre 

que a sua convocação prejudicar a eficácia da tutela. Essa solução excepcional não viola o 

princípio do contraditório, uma vez que o promovido ao ter ciência da medida, possui meios 

eficazes para modificá-la.  

 

 No entanto, na hipótese prevista no inciso II, do art. 273, do Código de Processo Civil, a 

tutela antecipada somente poderá ser concedida após o oferecimento da resposta do réu, 

momento a partir do qual poderá restar caracterizado o seu abuso de direito de defesa. 

 

 Assim, via de regra, a antecipação de tutela será deferida em decisões interlocutórias 

que desafiam recurso de agravo de instrumento. Por razões lógicas, carece a parte de interesse 

processual para a interposição de agravo retido, ainda que a decisão seja proferida em 

audiência. 

 

 Nada impede que a concessão da tutela antecipada ocorra apenas na sentença – sem que 

se faça necessária uma decisão interlocutória em separado – neste caso o remédio recursal 
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adequado será a apelação. Muito se discute sobre a utilidade dessa antecipação concedida em 

sede de sentença, no entanto, a possível inocuidade dessa decisão é afastada pelo recebimento 

do recurso apenas em seu efeito devolutivo. 

 

 Outra controvérsia existente na doutrina, diz respeito aos efeitos do recurso da sentença 

que confirma a antecipação dos efeitos da tutela, mas solucionando tal conflito, a Lei 

10.352/2001, acrescentou um inciso ao art. 520, CPC, tornando explícito que o recurso de 

apelação neste caso não será recebida no efeito suspensivo. 

 

 O inciso VII, do art. 520, CPC deve ser interpretado extensivamente para determinar que 

a apelação das sentenças que concedem tal medida, em relação a este ponto, também, só 

poderá ser recebida no efeito devolutivo, nunca no suspensivo, sob pena da antecipação restar 

inútil. 

 

  Note-se que, embora essa situação não esteja prevista entre aquelas do art. 520 do 

Código de Processo Civil, o recurso de apelação dessas sentenças em que se concede a tutela 

antecipada não pode ser dotado de efeito suspensivo, sendo o julgamento imediatamente 

eficaz, como forma de garantir a efetividade do processo. 

 

 Embora, em regra, esse tipo de tutela seja concedido pelo julgador de 1ª instância, nada 

impede a sua concessão em sede recursal, ou seja, no 2º grau de jurisidição. 

 

 Registre-se que determina o §5º, do art. 273, CPC, que, concedida ou não a tutela 

antecipada, deverá o processo seguir até final julgamento, pois embora a antecipação da tutela 

tenha natureza satisfativa, não é ela uma tutela definitiva. Portanto, esta regra tem relação com 

a idéia de que no processo de conhecimento a obtenção de certeza da procedência ou 

improcedência do pedido depende de uma cognição exauriente. Por esta razão, deverá o 

processo seguir até a prolação da sentença, a qual será embasada em um juízo de certeza, de 

molde a permitir a integral satisfação da pretensão. 

  

 A decisão que concede ou não a antecipação de tutela deve ser devidamente 

fundamentada, sob pena de nulidade, porém a motivação não deve ser apontada como um 

requisito específico à validade do julgamento proferido. Essa exigência da motivação dos 

pronunciamentos sobre a antecipação de tutela foi prevista nos §§ 1º e 4º, do art. 273, CPC, e 



  

representa uma reprodução do princípio constitucional da motivação (art. 93, IX), segundo o 

qual não basta a indicação do dispositivo legal, é preciso justificar por que o está aplicando
6
.  

 

 Essa necessidade de fundamentação das decisões é uma forma de controlar a liberdade 

que tem o julgador de formar livremente o seu convencimento, ou seja, busca evitar decisões 

arbitrárias.  

 

 Determina o § 2º, do art. 273, do CPC, que "não se concederá a antecipação da tutela 

quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado". Diante de uma leitura 

rápida desse parágrafo pode-se pensar que o provimento jurisdicional é que deve ser 

reversível. Entretanto, o que não se admite é a irreversibilidade dos efeitos da tutela 

jurisdicional, posto que o provimento sempre será reversível, uma vez que pode ser revogado 

ou modificado a qualquer tempo pelo juiz (art. 273, §4º, CPC). Assim é a lição de Dinamarco, 

citado por Friede: 

 

Fala a lei em irreversibilidade do provimento antecipado, mas não é da 

irreversibilidade do provimento que se cogita. A superveniência da sentença final, 

ou eventual reconsideração pelo juiz, ou o julgamento de algum agravo, podem 

reverter o provimento, mas nem sempre eliminarão do mundo dos fatos e das 

relações entre as pessoas os efeitos já produzidos.
7
  

 

 A irreversibilidade da situação fática advinda da concessão da antecipação de tutela 

violaria a garantia do devido processo legal, além do que a parte seria privada de seus bens 

sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

 

 Portanto, não podem ser antecipados efeitos que tornem impossível a devolução dos 

litigantes ao status quo ante. Porém, há casos em que a não antecipação da tutela pode gerar 

um prejuízo muito maior do que o seu adiantamento, o que a torna possível ainda que com 

efeitos irreversíveis. Como bem explicita Câmara: 

 

Diante de dois interesses na iminência de sofrerem dano irreparável, e sendo 

possível a tutela de apenas um deles, caberá ao juiz proteger o interesse mais 

relevante, aplicando-se o princípio da proporcionalidade, o que lhe permite nestas 

hipóteses, antecipar a tutela jurisdicional (ainda que, com tal antecipação, se 
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produzam efeitos irreversíveis).
8
   

 

 Desta forma, esse pressuposto negativo da tutela antecipada - a necessidade de 

reversibilidade dos efeitos da tutela jurisdicional - não é absoluto. 

 

 A tutela antecipada é considerada provisória, uma vez que é concedida com base em 

cognição sumária e é destinada a durar até que a tutela definitiva a substitua. No entanto, se 

houver alguma alteração na condição que autorizou a sua concessão, pode a medida 

antecipatória ser revogada ou modificada pelo julgador, em decisão devidamente motivada, 

conforme preceitua o §4º, do art. 273, do Código de Processo Civil. 

 

 A provisoriedade dessa medida guarda estreita relação com a reversibilidade dos efeitos 

da decisão antecipatória, já que um provimento que revogasse ou modificasse a decisão 

concessiva da tutela antecipada, não teria a menor utilidade se a situação fática advinda da 

concessão não pudesse voltar ao seu estado anterior.    

 

2.3 Requisitos autorizadores da tutela antecipada 

 

2.3.1 Prova inequívoca e verossimilhança 

 

 De acordo com o caput do art. 273 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder 

a antecipação de tutela "desde que, existindo prova inequívoca, se convença da 

verossimilhança da alegação".  

 

 No entanto, verifica-se uma contradição entre as expressões prova inequívoca e 

verossimilhança da alegação, uma vez que pela primeira entende-se aquela prova, obtida por 

meio de uma cognição exauriente, capaz de formar no julgador um juízo de certeza, enquanto 

que afirmar que basta a verossimilhança da alegação, significa dizer que o juiz deve se 

contentar apenas com a aparência da verdade, obtida através de cognição sumária. 

 

 Assim, para conciliar duas expressões tão antagônicas, chega-se à idéia de 

probabilidade. Portanto, basta para que se autorize a concessão da tutela antecipada a 
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formação de um juízo de probabilidade, ou seja, é imprescindível a forte probabilidade de 

existência do direito afirmado pela parte. 

 

 Muito embora não seja suficiente para a concessão dessa medida de urgência uma prova 

extremamente superficial do alegado, também, não deve haver prova que autoriza, desde logo, 

o julgamento antecipado da lide. Segundo Marinoni, 

 

Portanto, a denominada "prova inequívoca", capaz de convencer o juiz da 

"verossimilhança da alegação", somente pode ser entendida como a "prova 

suficiente" para o surgimento do verossímil, entendido como o não suficiente para a 

declaração da existência ou da inexistência do direito.
9
  

 

 No entanto, essa verossimilhança que se aponta como requisito para a concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, não pode ser equiparada à aparência do direito 

verificada na tutela cautelar. A referência à exigência de prova inequívoca revela a 

necessidade de um grau mais intenso de probabilidade de existência do direito afirmado do 

que o preciso para revelar o fumus boni juris. 

 

 Importante notar que a verossimilhança não se circunscreve apenas aos fatos, deve o juiz 

se convencer, também, da juridicidade da solução pleiteada. 

 

 Muito embora, geralmente se empregue a prova documental para formar esse 

convencimento no julgador, pode-se utilizar qualquer meio de prova admitido em direito para 

se alcançar esse mister. Além do que, essa prova nem sempre é realizada na inicial, pode ser 

produzida durante a instrução processual, sendo possível, inclusive, que o juiz designe 

audiência de justificação prévia (art. 461, §3º, CPC)
10

, para decidir sobre a concessão ou não 

da tutela antecipada. 

 

 A esse requisito do caput, do art. 273, CPC – prova inequívoca apta a gerar um juízo de 

verossimilhança - somam-se outros dois, previstos nos incisos do referido artigo.  
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 Os requisitos dos incisos I e II, do art. 273, do Código de Processo Civil são 

alternativos, podendo a antecipação da tutela vir com base em um ou em outro, mas estes 

devem sempre ser somados à prova inequívoca da verossimilhança. No entanto, em algumas 

situações essa medida de urgência poderá se fundar nos dois incisos cumulativamente. 

 

2.3.2 Fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação 

 

 O outro requisito permissivo da concessão da medida antecipatória está previsto no 

inciso I, do art. 273, do Código de Ritos, segundo o qual o juiz poderá antecipar a tutela ao 

final requerida caso “haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação”. 

 

 Esse receio de dano a que se refere a lei, para que enseje a concessão da antecipação da 

tutela requerida, não pode ser apenas um temor da parte, imprescindível que seja objetivo, 

concreto, atual e grave. 

 

 Assim, na hipótese em questão deve haver um fundado receio de que com a não 

concessão da tutela antecipada, parte ou a totalidade do direito material envolvido no processo 

venha a perecer. 

 

 Em princípio, espera-se, diante do caráter preventivo que se reveste esse tipo de tutela, 

evitar um futuro dano ao direito substancial, entretanto, referido dano pode estar sendo ou já 

ter sido produzido, quando se buscará com a antecipação da tutela jurisdicional, evitar o seu 

agravamento, impedindo um prejuízo ainda maior à parte. 

 

 Esse requisito da tutela antecipada é análogo ao periculum in mora previsto na medida 

cautelar. A diferença entre esses dois requisitos reside no fato de que enquanto no primeiro 

caso busca-se garantir a satisfação do próprio direito material, no segundo espera-se assegurar 

o resultado útil do provimento jurisdicional. 

 

 Ademais, a verificação desse requisito, dada a natureza satisfativa e de mérito da 

providência advinda, não torna a tutela antecipada uma providência de índole cautelar. Assim, 

embora tais medidas possuam características semelhantes – por exemplo, urgência, cognição 

sumária e modificabilidade – a técnica prevista no art. 273 do Código de Processo Civil, não 



  

pode ser considerada medida cautelar.
11

  

 

 Com a antecipação de tutela não se pode transferir o perigo de dano existente, do autor 

para o réu. Na hipótese de haver a possibilidade de que isso aconteça, deve o juiz, ponderar os 

prejuízos que advirão da concessão da antecipação da tutela, evitando que com tal concessão 

gere um dano muito maior ao réu do que o dano que adviria para o autor do pedido com o não 

deferimento da medida de urgência. Assim, para Dinamarco, 

 

No juízo equilibrado a ser feito para evitar a transferência para o réu dos problemas 

do autor, o juiz levará em conta o modo como a medida poderá atingir a esfera de 

direitos daquele, porque não é lícito despir um santo para vestir outro.
12

  
 

 Desta forma, quando houver um fundado perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação para o direito material objeto do processo, mister se faz a concessão da antecipação 

de tutela. 

  

2.3.3 Abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu 

 

 A antecipação de tutela, de acordo com o inciso II, do art. 273, do Código de Processo 

Civil, ainda pode ser concedida quando ficar “caracterizado o abuso de direito de defesa ou o 

manifesto propósito protelatório do réu”. 

 

 Muito embora seja assegurada, no plano constitucional, a ampla defesa do réu, ele não 

pode abusar desse seu direito, devendo exercê-lo adequadamente, sob pena de dar ensejo à 

antecipação da tutela. Assim, todos têm direito à defesa, mas esta deve ser exercida de forma 

legítima.  

 

  Conforme ensina Carreira Alvim, a adoção de tal hipótese “pelo Código, ratifica o 

princípio de que a boa-fé deve presidir, sempre, a prática dos atos processuais e as relações 

entre as partes no processo”.
13
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 Neste caso, tem-se uma antecipação de tutela pura, ou seja, esta se deve a aspectos 

puramente processuais, não estando vinculada à idéia de urgência e de possibilidade de dano. 

Portanto, não se trata de uma tutela de urgência, uma vez que não tem relação com o estado 

de perigo do direito.  

 

 Diante da defesa abusiva apresentada pelo promovido, o direito substancial afirmado 

pelo autor, mais do que provável se mostra evidente, motivo pelo qual Adroaldo Furtado 

Fabrício, citado por Bedaque, denominou essa medida de tutela antecipada da evidência.
14

 

 

 Assim, segundo Bedaque, 

 

Lícito concluir, portanto, juntamente com renomado processualista pátrio, que a 

tutela diferenciada funda-se ora na urgência na entrega da prestação jurisdicional, 

ora na evidência de que o direito afirmado existe. Teríamos, pois, como espécies da 

tutela diferenciada, a tutela de urgência e a de evidência.
15

 

    

 Quando a tutela antecipada tem fundamento no inciso II, do art. 273, CPC, essa medida 

assume uma feição sancionatória, procurando evitar que a demora seja um benefício pra a 

parte vencida e um verdadeiro castigo para a parte vencedora. No entanto, não se busca 

apenas a punição do réu, mas, também, resguardar integralmente o direito substancial do 

autor. 

 

 A concessão da antecipação dos efeitos da tutela não impede a aplicação concomitante 

das medidas decorrentes da litigância de má-fé, previstas nas arts. 16 a 18 do Código de 

Processo Civil – porém, a possibilidade do inciso II, do art. 273, do CPC é muito mais 

eficiente do que referidas medidas. 

 

 Importa notar, ainda, que a antecipação de tutela não se confunde com a litigância de 

má-fé
16

, entretanto “é possível extrair do art. 17 do Código de Processo Civil alguns 

elementos que podem colaborar para a caracterização do abuso de direito de defesa.”
17

 No 
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caso da antecipação de tutela é prescindível a má-fé, uma vez que não sendo exigindo o dolo 

processual, não é preciso a investigação do animus do réu. 

 

 Por fim, quando a defesa apresentada pelo réu é abusiva ou protelatória, o juiz pode 

indeferir as provas eventualmente requeridas,
18

 nessa hipótese, normalmente, há condições 

para o julgamento antecipado da lide.
19

 Assim, na grande maioria desses casos a tutela 

antecipada servirá para tornar imediatamente eficaz a sentença, afastando o efeito suspensivo 

do recurso de apelação.   

 

2.4 Antecipação de pedido incontroverso 

 

 A lei 10.444, de 7 de maio de 2002, acrescentou o § 6º ao art. 273 do Código de 

Processo Civil, que determina que “a tutela antecipada também poderá ser concedida quando 

um ou mais dos pedidos cumulados, ou parcelas deles, mostrar-se incontroverso.”  

  

 Portanto, de acordo com o referido parágrafo, sempre que um ou mais dos pedidos 

cumulados se tornarem incontroversos – na verdade, os fatos que dão supedâneo ao pedido é 

que devem se mostrar incontroversos - quer pela não impugnação do réu na sua defesa, quer 

porque este expressamente reconheceu o pedido, deverá o juiz, com relação a tal parcela, 

proferir imediata decisão, prosseguindo o processo em relação ao que ainda é controvertido.  

 

 Para a concessão da tutela antecipada da parcela incontroversa do pedido é prescindível 

a demonstração de perigo de dano grave, de prova inequívoca etc, bastando para o seu 

deferimento que restem incontroversos os fatos que dão sustentáculo ao pleito autoral. 

 

 Importante ressaltar que apenas uma parcela do mérito da causa deve ser incontroversa, 

pois se todo o objeto for incontroverso, caberá o julgamento antecipado de todo o mérito da 

lide (arts. 329 e 330), por meio de uma sentença, colocando fim a todo o processo. 
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 Registre–se que antes da 2ª Fase da Reforma do Código de Processo Civil – ou seja, 

antes da lei 10.444/2002 – sustentava-se a possibilidade de antecipação dos efeitos do pedido 

incontroverso, com base na boa hermenêutica, através do combinar de normas preexistentes 

no Código, como p. ex., os arts. 334, II e 330. 

 

 A antecipação de pedido incontroverso pressupõe a independência jurídica dos pleitos, 

pois se houver algum vínculo de prejudicialidade ou interdependência entre o pedido 

contestado pelo réu e o não contestado, uma vez impugnado o prejudicial, o dependente estará 

também, por via de conseqüência, questionado, tornando impossível a concessão da 

antecipação da tutela ainda que com a relação ao pedido não contestado. 

 

 Essa antecipação dos efeitos do pedido incontroverso não se limita aos pedidos 

cumulados, deve-se admiti-la, também, quando o pedido for único, mas decomponível. Diz-se 

que o pedido é decomponível nos casos em que o autor pede a condenação do réu a entregar 

uma certa quantidade de coisas, como no caso de pedido de condenação pecuniária. Portanto, 

se o autor pleiteia a cobrança do valor de R$ 200,00 (duzentos reais), mas o réu afirma ser 

devido apenas R$ 120,00 (cento e vinte reais), formou-se um juízo de certeza em relação a 

esse valor, devendo o juiz proferir, desde logo, uma decisão em relação a este montante 

incontroverso. 

 

 A decisão que concede a antecipação da tutela em relação à parcela incontroversa do 

pedido é interlocutória, portanto, o recurso cabível no caso é o agravo de instrumento. No 

entanto, é uma decisão baseada em cognição exauriente, capaz de reconhecer a procedência 

ou improcedência do direito substancial afirmado, razão pela qual tal provimento, ao transitar 

em julgado, alcança a autoridade de coisa julgada material.
20

 

 

 Assim, não se trata de uma antecipação provisória, neste caso temos uma antecipação 

definitiva da tutela requerida. 

 

2.5 A efetivação da tutela antecipada 

 

                                                 
20

 Nas palavras de Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrine Grinover e Cândido R. Dinamarco, coisa 

julgada material “é a imutabilidade da sentença no mesmo processo ou em qualquer outro, entre as mesmas 

partes. Em virtude dela, nem o juiz pode voltar a julgar, nem as partes a litigar, nem o legislador a regular 

diferentemente a relação jurídica” (Teoria Geral do Processo, p. 273). 



  

 Em sua redação original, determinava o § 3°, do art. 273, do Código de Processo Civil, 

que a execução da medida antecipatória se daria com observância, no que coubesse, do 

disposto no art. 588, incisos I e II, do mesmo Código. 

 

 No entanto, esse parágrafo do art. 273 do CPC, sofreu diversas críticas por parte da 

doutrina pátria pelo uso da expressão execução. Afirmava-se, por exemplo, que, devido 

àquela expressão, poder-se-ia entender ser aplicável à efetivação da tutela antecipada, o Livro 

II do Código de Processo Civil, cujas normas não foram idealizadas para dar atuação a 

provimentos daquela natureza.  

 

 Assim, a Lei 10.444, de 07 de maio de 2002, alterou a criticada redação do § 3°, do art. 

273, CPC, que passou a prever que “a efetivação da tutela antecipada observará, no que 

couber e conforme a sua natureza, as normas previstas nos arts. 588, 461, §§ 4° e 5°, e 461-

A.” 

 

 Portanto, não se fala mais em execução da tutela antecipada, mas sim em sua efetivação, 

o que põe fim nas críticas feitas até então à norma. 

 

 Desta forma, a efetivação dessa tutela de urgência se dará nos próprios autos do 

processo de conhecimento, sem a necessidade de um processo autônomo de execução. Desta 

forma, o magistrado na mesma decisão em que concede a antecipação dos efeitos da tutela 

requerida, deve estabelecer os meios executórios que poderão ser utilizados para a sua 

efetivação, uma vez que a atuação dessa medida de urgência não se subordina às regras 

próprias do processo de execução.  

 

 Muito embora o contraditório na efetivação da tutela antecipada não se dê por meio de 

processo autônomo de embargos à execução, respeita-se aquela garantia constitucional nessa 

fase do processo, uma vez que o réu terá meios para exercer a sua defesa, seja através de 

simples petição nos autos ou, então, da interposição do recurso de agravo de instrumento. 

 

 De acordo com a nova redação do § 3°, do art. 273, do Código de Ritos, a efetivação 

dessa medida de urgência, quando se tratar de tutela antecipada relativa a obrigação 

pecuniária, deverá ser observado o disposto no art. 558 do CPC; tratando-se de obrigação de 

fazer ou de não fazer, aplicar-se-à o disposto nos §§ 4° e 5°, do art. 461, CPC; e com relação 



  

às obrigações de entregar coisa diversa de dinheiro, observar-se-á o disposto no art. 461-A, 

CPC. 

 

 Diante da imprecisão da lei, há para o magistrado um largo campo de possibilidades 

quanto a forma de efetivar a tutela antecipada. Assim, quando o juiz observar que as medidas 

dos arts. 588, 461, §§ 4° e 5°, e 461-A, todos do CPC, não se mostram adequadas para a 

efetivação da medida em determinado caso concreto, deverá optar por outro meio que julgar 

mais eficiente, de forma a atender a exigência constitucional da tutela jurisdicional efetiva e 

adequada. Portanto, pode-se afirmar que essas normas devem ser vistas apenas como 

parâmetros operacionais.
21

 

 

 Após a Lei 10.444/02, o § 3°, do art. 273, CPC, passou a fazer remissão a todo o art. 588 

do Código de Processo Civil, ou seja, sem exclusão do seu inciso I. Portanto, o juiz poderá 

valer-se da caução, mas esta exigência não será uma regra, porque em muitas situações poderá 

tornar inviável a antecipação de tutela e irremediável o dano temido. Assim, o juiz deve 

aplicar apenas no que couber – conforme explicita o referido parágrafo – as regras da 

execução provisória, havendo certa autonomia daquele para aplicá-las dentro dos parâmetros 

da razoabilidade. Além do que a supra citada lei, também, alterou a redação do inciso I, do 

art. 588, CPC, não havendo mais a exigência generalizada de caução. 

 

 O parágrafo do art. 273, CPC, que regula a efetivação da tutela antecipada, também faz 

menção aos §§ 4° e 5°, do art. 461 e ao art. 461-A, todos do Código de Processo Civil. 

Portanto, o juiz poderá utilizar, para fazer cumprir a tutela antecipada, os meios coercitivos 

especificados para a disciplina própria das obrigações de dar e de fazer, como por exemplo, 

imposição de multa, remoção de pessoas ou coisas, desfazimento de obras etc. 

 

 É importante ressaltar, que conforme preceitua o inciso V, do art. 14, do CPC – 

acrescentado pela lei 10.358/01 –, as partes devem “cumprir com exatidão os provimentos 

mandamentais e não criar embaraços à efetivação de provimentos judiciais de natureza 

antecipatória ou final”. Isto significa que a decisão que concede a antecipação dos efeitos da 

tutela é de execução imediata, podendo o juiz usar de todos os meios que estiverem ao seu 

alcance para efetivar a medida. 
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3. FUNGIBILIDADE DAS TUTELAS DE URGÊNCIA  

 

3.1 A fungibilidade no Código de Processo Civil 

 

 Fungibilidade é a permissão de se reconhecer um instrumento jurídico proposto 

erroneamente tal qual fosse o adequado, nos casos em que haja fundada dúvida sobre qual a 

medida adequada para se alcançar o fim pretendido. 

 

 A Lei nº 10.444, de 7 de maio de 2002, introduziu o § 7º, no art. 273 do Código de 

Processo Civil brasileiro, que prevê a aplicação do princípio da fungibilidade entre as tutelas 

de urgência – tutela cautelar e tutela antecipada -, objetivando evitar um prejuízo à parte que 

sem saber qual das medidas é a adequada diante de determinado caso concreto, requer a 

espécie de tutela errada. 

 

 No entanto, mesmo antes da supra citada lei, o princípio da fungibilidade já se fazia 

presente em nosso ordenamento jurídico, como por exemplo, nas ações possessórias, nas 

ações cautelares e nos recursos. 

 

Existem muitos casos em que há uma grande dificuldade para distinguir se a decisão 

proferida é uma sentença ou uma decisão interlocutória, surgindo, portanto, uma dúvida sobre 

qual o recurso cabível. Assim, o Código de Processo Civil de 1939, tinha norma expressa 

sobre a possibilidade de fungibilidade entre os recursos.
1
 Apesar do Código de 1973 não ter 

repetido essa previsão, doutrina e jurisprudência ainda defendem a possibilidade de um 

recurso ser conhecido por outro, utilizando para tanto o previsto no art. 244 do CPC
2
.  No 

entanto, para que se admita a fungibilidade recursal é imprescindível que haja séria dúvida 

                                                 
1
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sobre qual o remédio recursal adequado para se insurgir contra a decisão, que a parte esteja de 

boa-fé e que o recurso seja tempestivo.  

  

 O Código de Ritos pátrio prevê em seu art. 920
3
, a possibilidade de proceder a 

fungibilidade entre as ações possessórias (manutenção de posse, reintegração de posse e 

interdito proibitório). Desta forma, o ajuizamento de determinada demanda possessória 

equivocadamente não impede o juiz de conceder medida diferente da postulada, mas que se 

revele adequada à proteção da posse no caso concreto. Como explica Marcato, em seu 

“Procedimentos Especiais”, a fungibilidade entre as ações possessórias se justifica uma vez 

que a parte pleiteia a proteção a sua posse, sendo irrelevante, caso demonstre a ofensa a sua 

posse, que ela tenha requerido proteção diversa da adequada para acabar com a situação 

injusta criada pela parte adversa, até porque algumas vezes a conduta do réu que deu causa à 

propositura da demanda, é modificada durante o seu curso.
4
  

 

 Como visto anteriormente, uma das características da tutela cautelar é a possibilidade de 

se proceder a sua fungibilidade, ou seja, a medida cautelar pleiteada pode ser substituída por 

outra sempre que se mostrar inadequada ou insuficiente para evitar a lesão ao processo ou 

para repará-la integralmente, é o que determina o art. 805, do CPC
5
. Assim, o juiz poderá 

“determinar concretamente qual a medida provisional que mais fielmente desempenhará a 

função de assegurar a eficiência e a utilidade do processo principal”
6
, mesmo que está medida 

seja diversa daquela pleiteada pelo autor.  

 

 Desta forma, os princípios que norteiam a fungibilidade dos recursos, das medidas 

cautelares e das ações possessórias (efetividade da tutela, instrumentalidade das formas, 

economia processual, proteção a boa-fé) são os mesmos que dão suporte à fungibilidade das 

tutelas de urgência.
7
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3.2 Cotejo entre as tutelas de urgência. 

 

 Pelo exposto nos dois capítulos anteriores, verifica-se que as duas tutelas de urgência – 

antecipada e cautelar – apesar de serem institutos jurídicos distintos, guardam grandes 

semelhanças, que algumas vezes torna extremamente difícil a sua diferenciação.  

 

 Tanto a tutela cautelar como a tutela antecipada, surgiram no nosso ordenamento 

jurídico como uma forma de tentar minimizar os problemas que o tempo traz para o processo 

e para o direito da parte. 

 

 Assim, a medida cautelar busca resguardar a efetividade da futura tutela jurisdicional a 

ser proferida no chamado processo principal (de conhecimento ou de execução) frente ao 

lapso temporal entre a propositura da ação e a entrega do direito substancial à parte. Essa 

medida objetiva evitar que ocorra algum dano irreparável ou de difícil reparação para a 

efetividade do processo, do futuro provimento jurisdicional, por isso, que se diz que esta é 

uma modalidade de tutela do processo.  

 

 Por sua vez, ainda diante do dilema tempo versus processo, a tutela antecipada procura 

evitar o perecimento do próprio direito material afirmado pela parte, no caso deste estar sendo 

ameaçado de um dano irreparável ou de difícil reparação. 

 

 Desta forma, pode-se afirmar que a tutela cautelar não satisfaz o direito da parte, uma 

vez que tem por objetivo, apenas, garantir a futura realização do direito substancial a ser 

afirmado em um outro processo (principal), ou seja, uma das características da medida 

cautelar, apontada pela doutrina, é a não satisfatividade. Por outro lado, a medida 

antecipatória ao adiantar os efeitos da sentença, realiza o próprio direito material da parte, 

motivo pelo qual afirmam ser ela satisfativa. 

 

 A antecipação da tutela deve ser requerida e deferida no bojo do processo de 

conhecimento e, em hipótese alguma, pode ser concedida ex officio pelo magistrado, uma vez 

que a própria norma contida no Código de Processo Civil é expressa ao determinar que “o juiz 

poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial” (art. 273, CPC).   

 



  

 Já a medida cautelar é objeto de um processo autônomo, que pode ser ajuizado antes ou 

durante o curso da ação principal, mas que será sempre dependente deste. Quando já houver 

um processo em andamento e o juiz vislumbrar a necessidade de concessão de uma tutela 

acautelatória para evitar um dano ao processo principal, poderá concedê-la de ofício, desde 

que nos moldes do art. 797 do CPC. 

 

 Outra distinção entre essas duas modalidades de tutela diz respeito a duração dos seus 

efeitos, no entanto muito embora essas medidas não sejam definitivas, essa diferenciação 

entre elas não é ponto pacífico na doutrina pátria. Assim, a medida cautelar é temporária, uma 

vez que tem duração limitada no tempo, produzindo efeitos enquanto permaneça a situação de 

perigo ou enquanto não é entregue à parte a prestação jurisdicional, por outro lado, a tutela 

antecipada é provisória, pois se destina a produzir efeitos até que seja substituída pela tutela 

definitiva.
8
   

 

 Mais um ponto diferencia a tutela antecipada da tutela cautelar. Para a concessão desta 

última deve-se demonstrar a presença, no caso concreto, do requisito do fumus boni juris, ou 

seja, a probabilidade de existência do direito substancial afirmado. Para a concessão da 

antecipação de tutela, prevê a lei, a necessidade da parte demonstrar a existência de prova 

inequívoca, capaz de convencer o juiz da verossimilhança da alegação, ou seja, o juiz deve 

restar convencido de que é provável a existência do direito alegado pela parte. Muito embora 

esses requisitos pareçam idênticos – e parte da doutrina assim entenda -, eles não são. Sobre o 

assunto, Juvêncio Vasconcelos Viana afirma: 

 

Como se vê, a verossimilhança que se quer para os fins do art. 273, CPC, é algo 

mais intenso que a simples aparência do direito verificada em sede das medidas 

cautelares. Parece-nos que a diferença está nos graus de verossimilhança 

verificáveis em uma e outra situação. Comparativamente ao juízo de concessão (ou 

não) das medidas cautelares, exige-se um maior nível de probabilidade para a 

concessão da tutela antecipada.
9
 

 

 Assim, pode-se concluir, como Dinamarco, que para a concessão da tutela antecipada “a 

exigência de prova inequívoca significa que a mera aparência não basta e que a 
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verossimilhança exigida é mais do que o fumus boni juris exigido para a tutela cautelar”
10

. 

Este é outro ponto diferenciador das tutelas emergenciais.   

 

 Apesar de todas essas diferenças enumeradas, as tutelas de urgência também possuem 

uma série de características, que fazem com que, muitas vezes, o problema de escolha de qual 

a medida a ser requerida seja de difícil elucidação. 

 

 Por serem medidas emergenciais, que visam a minimizar o mal que o tempo causa ao 

processo, tanto a tutela cautelar como a tutela antecipada devem ser concedidas com base em 

uma cognição sumária. Uma cognição exauriente, capaz de formar no julgador um juízo de 

certeza, quando se trata de tutela cautelar ou antecipada, é completamente descabida, sob pena 

da medida concedida não alcançar o seu objetivo.  

 

 A decisão que irá conceder (ou não) a medida de urgência – que no caso da tutela 

antecipada é uma decisão interlocutória e no da tutela cautelar é uma sentença –, como todos 

os pronunciamentos judiciais, deve ser devidamente fundamentada – a tutela cautelar por 

expressa previsão legal (art. 273, §§ 1º e 4º) -, em respeito ao princípio constitucional da 

motivação (art. 93, IX).  

 

 Por serem concedidas com base em cognição sumária, as medidas emergenciais podem 

ser revogadas ou modificadas a qualquer tempo pelo magistrado, desde que em decisão 

motivada, sempre que novas circunstâncias, de fato ou de direito, alterem a sua convicção 

sobre o caso, é o que determina o art. 273, § 4º e o art. 807, ambos do Código de Processo 

Civil.  

 

 De acordo com o expressamente previsto no §2º, do art. 273, do CPC, a antecipação dos 

efeitos da tutela antecipada não pode ser irreversível, ou seja, deve ser possível a devolução 

das partes ao status quo ante, essa previsão decorre do fato dessa medida não ser concedida 

com base em um juízo de certeza do magistrado. Muito embora não haja previsão legal 

quanto a necessidade de reversibilidade da tutela cautelar, pelo mesmo motivo esposado para 

a medida antecipatória, os efeitos de sua concessão também devem ser reversíveis. Note-se 
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que o óbice à concessão das medidas diz respeito à irreversibilidade dos efeitos e não do 

próprio provimento que sempre será reversível. 

 

 Assim, embora pareça existir muito mais diferenças do que semelhanças entre as tutelas 

de urgência, na prática forense a distinção entre elas não é um problema de fácil elucidação, 

motivo pelo qual é de extrema valia a norma que reconheceu a possibilidade de proceder à 

fungibilidade entre essas medidas.  

 

3.3 Princípios que dão suporte à fungibilidade das tutelas de urgência 

 

 A regra da fungibilidade das tutelas de urgência é embasada – tal qual ocorre com a 

fungibilidade recursal, das ações possessórias e das medidas cautelares – em quatro princípios 

do direito, quais sejam, princípio da efetividade da tutela, princípio da instrumentalidade das 

formas, princípio da economia processual e princípio da proteção a boa-fé. 

 

 A Constituição Federal de 1998, no inciso XXXV, do art. 5ª, garante que a lei não 

excluíra da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, no entanto, tal previsão 

legal seria ineficaz, se também não fosse assegurada a efetividade da tutela jurisdicional. 

Portanto, de acordo com o princípio da efetividade da tutela, o ordenamento jurídico deve 

prever normas que garantam a efetividade, a utilidade do provimento judicial. Em 

atendimento ao citado princípio foi que o legislador introduziu, em nosso Código de Processo 

Civil, a tutela cautelar, a tutela antecipada e, depois, a possibilidade de fungir essas medidas 

emergenciais, garantindo que a prestação jurisdicional seja útil ao requerente. 

 

 O processo civil deve ser inspirado no ideal de proporcionar às partes uma justiça barata 

e rápida. Assim é que de acordo com o princípio da economia processual, deve haver o 

máximo de resultado na atuação do direito com o mínimo emprego possível de atividades 

jurisdicionais. 

 

 Intimamente ligado ao princípio da economia processual está o princípio da 

instrumentalidade das formas. O ato processual deve ser considerado como o meio utilizado 

para se alcançar certa finalidade, ou seja, os atos realizados no processo devem ser 

considerados apenas como um instrumento para a persecução do seu fim, é o que determina 

mencionado princípio. Portanto, conforme preconiza o art. 244 do CPC, mesmo nos casos em 



  

que a lei prescrever determinada forma para o ato, desde que não haja cominação de nulidade, 

o juiz deverá considerá-lo válido se alcançar a sua finalidade, ainda que realizado de outro 

modo que o não preconizado na lei. Portanto, com base nesse princípio, mostra-se plenamente 

cabível a possibilidade de proceder à fungibilidade das tutelas de urgência. 

 

      Por fim, fundamenta a fungibilidade das medidas emergenciais, o princípio da 

proteção a boa-fé. Desta forma, a parte que agindo de boa-fé requerer a tutela de urgência sob 

nomen juris incorreto, não deverá ser prejudicada pelo seu erro, devendo o magistrado 

conceder a medida apta a evitar o dano por ela afirmado.  

 

 Portanto, com base nos princípios acima descritos, verifica-se a completa possibilidade 

do juiz proceder à fungibilidade entre a tutela cautelar e a tutela antecipada, nos moldes do 

§7º, do art. 273, do Código de Processo Civil. 

 

3.4 § 7º, do art. 273, do Código de Processo Civil: Problematizações  

 

 Conforme se demonstrou, as tutelas de urgência, apesar de serem medidas distintas, 

possuem vários pontos de encontro, o que, muitas vezes, coloca tanto as partes como o 

magistrado em sérias dificuldades para classificar a via diante do caso concreto. 

 

 Assim, a existência no ordenamento jurídico pátrio de duas medidas tão semelhantes, 

traz uma série de impasses e dúvidas, como muito bem explanou Talamini: 

 

Há muitas providências destinadas a evitar dano de difícil reparação cuja exata 

classificação como ‘medida cautelar’ ou ‘tutela antecipada’ é problemática. Isto 

ocasiona complicações de ordem prática, eis que a ‘antecipação de tutela’ e a ‘tutela 

cautelar’, como regra geral, devem ser requeridas e concedidas através de vias 

distintas (respectivamente: no próprio processo principal – arts. 273 e 461, § 3º - e 

mediante processo autônomo – arts. 796 e seguintes). Uma intransigente (e 

artificial) defesa da diferenciação absoluta entre as duas vias pode conduzir a 

resultados absurdos, com a denegação de medidas urgentes indispensáveis pela tão-

só circunstância de não haver sido pleiteada pela via reputada adequada.
11
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 Assim, fica uma certa área cinzenta no juízo de escolha que deve ser feito pelo autor 

quanto ao emprego da tutela antecipada ou da tutela cautelar, nascendo no cotidiano forense  

uma série de situações de dúvida objetiva sobre qual a medida adequada. 

 

 Basta pensar, por exemplo, no caso de se escolher qual a medida cabível para obter a 

suspensão de efeitos das deliberações tomadas em assembléia geral societária e para 

conseguir a sustação de protesto. A doutrina pátria se divide quanto a natureza da medida 

adequada para tais finalidades.  

 

 No caso da suspensão dos efeitos das deliberações tomadas em assembléia geral 

societária, antes da reforma processual de 1994, não havia controvérsia sobre a possibilidade 

da concessão da medida de suspensão da eficácia do ato jurídico impugnado se dar através da 

via cautelar. Porém, com a inclusão no nosso ordenamento jurídico do instituto da antecipação 

de tutela, a doutrina passou a defender o caráter antecipatório da suspensão do mencionado 

ato, enquanto não se decide acerca de sua validade. Desta forma, hoje há uma grande 

discussão sobre qual a medida a ser utilizada para este fim, tornando imprescindível a 

previsão da possibilidade de fungibilidade entre as tutelas de urgência. 

 

 O mesmo ocorre com a sustação de protesto que era tida como providência cautelar, mas 

após a introdução, no Código de Processo Civil, da possibilidade de antecipar os efeitos da 

tutela em qualquer processo de conhecimento, alguns doutrinadores passaram a defender que 

a sustação do protesto, por ser uma medida satisfativa, deve ser requerida por meio de 

antecipação de tutela. 

 

 Assim, por força das intersecções entre a medida cautelar e a medida antecipada e pela 

dificuldade de definir qual a medida adequada em inúmeros casos, a doutrina já vinha 

perfilando, mesmo no regime anterior do sistema, a possibilidade de fungir essas duas 

medidas (Athos Gusmão Carneiro e Humberto Theodoro).
12

 Diante dessa dificuldade e em 

atendimento aos princípios da instrumentalidade, da efetividade da tutela jurisdicional, da 

proteção a boa-fé e da economia processual, os nossos Tribunais também passaram a defender 
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a fungibilidade entre a tutela antecipada e a tutela cautelar, mesmo antes da previsão expressa 

do Código.
13

 

 

 Portanto, para confirmar legislativamente o que já estava sendo empregado pela doutrina 

e jurisprudência pátria, veio a proposição no plano da 2ª fase da reforma do CPC, da norma 

expressa da fungibilidade entre a medida cautelar e a medida antecipatória. Assim, a Lei 

10.444/2002 adicionou o § 7º ao art. 273, do Código de Ritos, que determina que “se o autor, 

a título de antecipação de tutela, requerer providência de natureza cautelar, poderá o juiz, 

quando presentes os respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter incidental 

do processo ajuizado”. 

 

  Desta forma, se a parte ingressar com uma ação de conhecimento, pleiteando medida 

antecipatória, mas o juiz entender ser o caso de medida cautelar, deverá ele, verificando a 

existência dos requisitos autorizadores da concessão deste tipo de tutela, proceder a 

substituição de uma providência por outra, resguardando a situação da parte. Ou seja, se o 

magistrado entender ser inadequado o pedido de antecipação de tutela, pois no caso a parte 

deveria ter requerido a concessão de medida cautelar, deverá deferir esta, garantindo, assim, a 

efetividade da tutela jurisdicional. 

 

 Portanto, o fato destas duas modalidades de tutela jurisdicional serem distintas, não 

impede a existência de um sistema unificado de prestação delas, permitindo a simplificação 

do processo, de forma a evitar que por razões de técnica processual se deixe de prestar a tutela 

adequada.
14

  

 

 Porém, o princípio da fungibilidade previsto no § 7º, do art. 273, do Código de Processo 

Civil, não pode ser apontado como a solução para todos os erros na escolha da medida de 
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urgência aplicável ao caso concreto. Procurando evitar abusos das partes, a doutrina e a 

jurisprudência impõem alguns limites à fungibilidade, de forma que essa previsão legal é 

imprestável para corrigir proposições absurdas. 

  

 O julgador deverá proceder com cautela ao aplicar a citada norma, uma vez que a mens 

legis é no sentido de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, evitando dano ou 

perecimento do direito em face do formalismo exacerbado, e não no sentido de favorecer 

manobras processuais ardilosas, como, por exemplo, burlar o pagamento de custas judiciais e 

de honorários advocatícios. 

 

  Portanto, a previsão da fungibilidade das tutelas de urgência veio atender aos casos em 

que a natureza da medida é duvidosa, ou seja, para que seja possível a fungibilidade deve 

haver uma dúvida objetiva
15

 acerca da tutela de urgência adequada para o caso e esta dúvida 

somente ocorre quando a doutrina e a jurisprudência divergem sobre qual a tutela emergencial 

aplicável. 

 

 Portanto, o equívoco capaz de agasalhar o princípio da fungibilidade – tal qual ocorre 

com os recursos – deve ser o escusável. O chamado erro grosseiro ou evidente não autoriza a 

conversão da medida erroneamente requerida na tutela adequada, isso tudo para evitar a 

consagração da má-fé da parte. 

 

 Assim, havendo dúvida objetiva sobre a medida a ser utilizada para resguardar o direito 

da parte e não sendo caso de erro crasso, não pode o juiz indeferir uma medida cautelar sob o 

fundamento de que ela deveria ter sido requerida em processo autônomo e não incidentemente 

no processo de conhecimento, bem como não deve o juiz indeferir o pedido de tutela 

antecipada só porque esta não deveria ter sido requerida em processo autônomo, mas sim no 

bojo da ação cognitiva. 

 

 No entanto, a possibilidade da fungibilidade das tutelas de urgência ocorrer nas duas 

mãos de direção, ainda, não é consenso entre nossos doutrinadores. 
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 Para a parte da doutrina que procede a uma interpretação literal da norma, só a chamada 

fungibilidade regressiva é que é permitida, ou seja, só é possível a concessão da tutela cautelar 

no lugar da tutela antecipada
16

, uma vez diante da robustez e do rigor dos requisitos para o 

deferimento da antecipação de tutela, percorrer a mão contrária a expressamente prevista no 

§7º, do art. 273, do Diploma Processual, é tarefa extremamente difícil.  

 

 Há quem defenda que, em situações excepcionalíssimas, no caso da parte requerer tutela 

cautelar, quando, na verdade, era o caso de antecipação de tutela, poderá o juiz conceder esta 

última para evitar uma lesão irreparável ao direito daquela. Para tanto, deve o magistrado 

converter o rito para o comum, intimando a parte para proceder, se necessário, a emenda da 

inicial, a fim de proceder aos devidos ajustes na demanda, uma vez que a ação cautelar 

proposta apresenta-se com estrutura e requisitos próprios.
17

 Essa medida pode, inclusive, ser 

tomada ex officio pelo julgador, com base no art. 295, V, do Diploma Processual Civil
18

.  

Registre-se que, neste caso, haveria uma fungibilidade de procedimentos e não de pedidos.  

 

 Alguns doutrinadores, encabeçados por Dinamarco, defendem a possibilidade de se 

realizar a fungibilidade progressiva, ou seja, a concessão da tutela antecipada ao invés da 

erroneamente pleiteada tutela cautelar. Sobre a interpretação do § 7º, do art. 273, CPC, assim 

expõe o insigne mestre: 

 

Não deve ser lido somente como portador da autorização a conceder uma medida 

cautelar quando pedida a antecipação de tutela. Também o contrário está 

autorizado, isto é: também quando feito um pedido a título de medida cautelar, o 

juiz está autorizado a conceder a medida a título de antecipação de tutela, se esse 

for o seu entendimento e os pressupostos estiverem satisfeitos. Não há 

fungibilidade em uma só mão de direção. Em direito, se os bens são fungíveis isso 

significa que tanto se pode substituir um por outro, como outro por um.
19

  

 

 Desta forma, embora a lei não seja expressa nesse sentido, devemos considerar a 

possibilidade da fungibilidade das medidas de urgência se dar no duplo sentido vetorial. 

Assim, a tutela antecipada pleiteada pela via da tutela cautelar deve ser deferida, desde que o 
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juiz verifique estarem presentes os requisitos e pressupostos mais rigorosos que autorizam a 

concessão daquele tipo de medida. 

  

 Portanto, nos casos em que por dúvida objetiva, a parte requer equivocadamente a tutela 

cautelar, uma vez reconhecidos os requisitos exigíveis para a concessão da antecipação de 

tutela, nada impede que o juiz defira o pedido, não obstante este seja feito sobre outro título, 

pois o que define a natureza jurídica da postulação é a essência da pretensão deduzida em 

juízo, e não o nomem juris que a parte atribui ao meio utilizado para a sua persecução. 

 

 Assim, será possível a concessão de tutela antecipada no bojo de processo cautelar e da 

medida cautelar nos autos do processo de conhecimento.  

 

 Diante da possibilidade de fungibilidade regressiva – medida cautelar concedida dentro 

do processo principal – parte da doutrina defende que o processo cautelar perdeu a razão de 

existir, uma vez que ninguém mais utilizará da via procedimental autônoma – muito mais 

dispendiosa –, pois é possível requerer provimento cuja natureza é cautelar, sobre a 

nomenclatura de tutela antecipada, nos próprios autos da demanda principal, que deverá ser 

concedido pelo magistrado ao verificar os requisitos autorizadores de referida tutela. 

 

 No entanto, o processo cautelar não desaparecerá só por este motivo, pois a 

fungibilidade entre as medidas de urgência só pode ser admitida quando houver sérias dúvidas 

sobre a natureza da medida adequada para satisfazer o pleito da parte. Além disso, é 

importante ressaltar as ações cautelares preparatórias que não podem ser substituídas por 

pedido de antecipação de tutela dentro dos autos principais, uma vez que a essa altura ainda 

não foi proposta a ação principal. 

 

 Mais um caso que impede o desaparecimento do processo cautelar é trazido por 

Humberto Theodoro Júnior: 

 

Além do mais, sempre que a medida cautelar se mostrar complexa e exigir dilação 

probatória mais ampla, que não se comportar na fase em que se acha o processo 

principal, o caso será não de indeferir a medida conservativa, mas de admitir a 

fungibilidade e ordenar que seja processada em apenso, segundo o rito das ações 

cautelares.
20

 

                                                 
20

 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, v. I. 40. ed., Rio de Janeiro: Forense, 

2003, p. 337. 



  

   Portanto, não se pode afirmar que o processo cautelar perdeu sua razão de existir. 

Todo o Livro III do CPC não poderia, de súbito, esvaziar-se (a não ser que haja “reforma” no 

Código de Processo Civil, eliminadora deste tertium genus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES 

 

 

 O legislador em busca de minimizar os danos que o tempo pode acarretar para o 

processo e para o direito da parte, introduziu no ordenamento jurídico pátrio os institutos da 

tutela cautelar e da tutela antecipada que são espécies do gênero medidas de urgência. 

 

 No entanto, apesar de serem institutos jurídicos distintos – um voltado para garantir a 

efetividade do processo, o outro para resguardar o direito da parte –, guardam grandes 

semelhanças, que algumas vezes torna extremamente difícil a sua diferenciação. 

 

 Assim, diante desses vários pontos de encontro das medidas de urgência, que, muitas 

vezes, coloca tanto as partes como o magistrado, em sérias dificuldades para classificar a via 

adequada diante do caso concreto, a doutrina e depois a jurisprudência pátria, com base nos 

princípios da efetividade da tutela, instrumentalidade das formas, economia processual, 

proteção a boa-fé, passaram a aplicar o princípio da fungibilidade, antes existente em matéria 

de recursos, ações possessórias e ação cautelar, também para as tutelas emergenciais. 

 

 Para confirmar legislativamente o que já estava sendo empregado pela doutrina e pela 

jurisprudência, veio a proposição no plano da 2ª fase da reforma do CPC, da norma expressa 

da fungibilidade entre a medida cautelar e a medida antecipatória. Desta forma, a Lei 

10.444/2002 adicionou o § 7º ao art. 273, do Código de Ritos, que determina que “se o autor, 

a título de antecipação de tutela, requerer providência de natureza cautelar, poderá o juiz, 

quando presentes os respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter incidental 

do processo ajuizado”. 

 

 Portanto, nos casos em que houver dúvida objetiva sobre qual a medida de urgência 

cabível em determinado caso concreto, o juiz não poderá indeferir a medida sob o fundamento 

de que foi requerida com o nome incorreto. 

 



  

 Porém, o julgador deverá proceder com cautela ao aplicar a citada norma, uma vez que a 

mens legis é no sentido de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, evitando dano ou 

perecimento do direito face ao formalismo exacerbado, e não no sentido de favorecer 

manobras processuais ardilosas como, por exemplo, burlar o pagamento de custas judiciais e 

de honorários advocatícios. 

 

 O § 7º, do art. 273, do Código de Processo Civil prevê expressamente a possibilidade de 

se proceder a chamada fungibilidade regressiva, ou seja, a concessão da tutela cautelar no 

lugar da tutela antecipada. 

 

 Há uma séria discussão doutrinária a respeito da possibilidade de conceder a medida 

antecipatória quando a medida for requerida com a nomenclatura de tutela cautelar, uma vez 

que os requisitos daquela são muito mais robustos e rigorosos do que os desta. 

 

 De fato, para a concessão da medida cautelar deve-se demonstrar a presença, no caso 

concreto, do requisito do fumus boni juris, ou seja, a probabilidade de existência do direito 

substancial afirmado. Já para a concessão da antecipação de tutela, prevê a lei, a necessidade 

da parte demonstrar a existência de prova inequívoca, capaz de convencer o juiz da 

verossimilhança da alegação, ou seja, o juiz deve restar convencido de que é provável a 

existência do direito alegado pela parte. Portanto, a verossimilhança exigida na tutela 

antecipada é mais intensa que a simples aparência do direito afirmada para as cautelares. 

 

 Porém, ainda que não exista previsão expressa na nossa legislação e que os requisitos 

para a concessão da antecipação de tutela sejam mais rigorosos do que os exigidos para as 

medidas cautelares, deve-se reconhecer a possibilidade da fungibilidade das medidas de 

urgência se dar no “duplo sentido vetorial”, desde que este seja o entendimento do juiz e de 

que os pressupostos para a tutela antecipada estejam satisfeitos. 

 

 Portanto, sempre que houver dúvida objetiva e que o juiz verificar estarem presentes os 

requisitos e pressupostos mais rigorosos que autorizam a concessão da tutela antecipada, essa 

medida, ainda que pleiteada pela via da tutela cautelar, deve ser deferida. 

 

 Desta forma, havendo fundada dúvida sobre a medida a ser utilizada para resguardar o 

direito da parte e não sendo caso de erro crasso, não pode o juiz indeferir uma medida cautelar 



  

sob o fundamento de que ela deveria ter sido requerida em processo autônomo e não 

incidentemente no processo de conhecimento, bem como não deve o juiz indeferir o pedido de 

tutela antecipada só porque esta não deveria ter sido requerida em processo autônomo, mas 

sim no bojo da ação cognitiva. 

 

 Parte da doutrina, diante da possibilidade de fungibilidade regressiva, defende que o 

processo cautelar perdeu a razão de existir, uma vez que ninguém mais utilizará da via 

procedimental autônoma que é muito mais dispendiosa. No entanto, não se pode afirmar que 

somente por este motivo o processo cautelar irá desaparecer, bastando pensar, por exemplo, 

no caso das ações cautelares preparatórias que não podem ser substituídas por pedido de 

antecipação de tutela dentro dos autos principais, uma vez que a essa altura ainda não foi 

proposta a ação principal (ou não há elementos para tanto). 

 

Tentando realizar uma abordagem panorâmica sobre o assunto, procurou-se, através 

desse estudo científico, trazer uma pequena contribuição sobre o tema, buscando despertar o 

interesse dos estudiosos do direito para a questão relativa a fungibilidade das tutelas de 

urgência. 
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