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RESUMO 

 

BARROS FILHO, Dídimo Santana. Antecipação dos efeitos da tutela versus devido 

processo legal, contraditório e ampla defesa. 2005. 101f. Dissertação de Mestrado – 

Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal 

de Pernambuco, Recife. 

 

 

Esta dissertação tem por finalidade discorrer sobre e afirmar, conclusivamente, a 

constitucionalidade da antecipação dos efeitos da tutela, novel instituto processual 

civil, que passou a integrar o sistema jurídico brasileiro a partir da reforma pontual 

empreendida com o objetivo de modernizar a atuação da atividade jurisdicional, 

dando maior efetividade ao processo e ao pretendido amplo acesso à ordem jurídica 

justa, minimizando, assim, as críticas, por vezes justificadas, de ineficiência da 

Justiça. Desenvolveram-se, no decorrer do trabalho, considerações sobre a teoria 

geral dos princípios, dos requisitos do instituto e das razões axiológicas de ser a 

antecipação da tutela constitucional, não obstante os consagrados princípios do 

devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Pretendeu-se destacar o 

princípio da proporcionalidade como solução para o aparente conflito de normas. 

 

Palavras-chaves: Tutela antecipada. Constitucionalidade. Acesso à Justiça. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

BARROS FILHO, Dídimo Santana. Anticipated guardianship effects versus due 

process of law, contradictory and ample defense. 2005. 101f. Master Degree – 

Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal 

de Pernambuco, Recife. 

 

This dissertation has a purpose to discourse and affirm, conclusively, about the 

constitutionality of the anticipated guardianship effects, novel procedural civil 

institute, which has been integrated into the brazilin juridical system from the punctual 

reform undertaken with the objective to modernize the jurisdictional activity 

performance, giving a better effectiveness to the process and to the pretended ample 

access to the juridical order, minimizing the critics as well, sometimes justified, as 

juridical inefficiency. Through out this research, considerations concerning the 

general theory of principals has been developed, of the institutional requisites and of 

the reason of axiology for being the anticipation of the constitutional guardianship, 

without the obstruction of the consecrated principals of the legal process, of the 

contradictory and the ample defense. Pretending to emphasize the principal of 

proportionality as a solution for the apparent conflict of norms. 

 

Key-words: Anticipated guardianship. Constitutionality. Justice Access.  
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INTRODUÇÃO: TUTELA ANTECIPADA: UMA GARANTIA FUNDAMENTAL 

 

 

Este trabalho tem por objetivo examinar a constitucionalidade da antecipação 

dos efeitos da tutela, disciplinada no art. 273 do Código de Processo Civil. A Lei nº 

8.952, de 13 de dezembro de 1994, dando nova redação ao dispositivo, inaugurou, 

na pragmática processual e no exercício da função jurisdicional, com repercussão no 

conceito popular do Poder Judiciário e do próprio Estado, uma nova experiência.  

À primeira vista, não obstante, pode parecer que o novel instituto, nos 

parâmetros da disciplina legal, afronta fundamentos principiológicos de índole 

constitucional, especialmente os concernentes ao devido processo legal, ao 

contraditório e à ampla defesa. Mas essa impressão, como se mostrará, não 

procede. Outros princípios, também de moldura constitucional, como os da isonomia, 

razoabilidade e proporcionalidade, atuantes na questão, dão-lhe os suportes 

constitucionais que o legitimam, enaltecendo o princípio constitucional que o 

fundamenta, qual seja o de amplo acesso à Justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal. 

O trabalho estará voltado, assim, à confirmação da constitucionalidade da 

antecipação dos efeitos da tutela, mas não uma confirmação dogmática. Objetiva-se 

a ponderação de cada um desses princípios, buscando nos conteúdos e essências, 

o fundamento prevalecente sem, entretanto, a afastar a validade, na questão, dos 

princípios aparentemente antagônicos do devido processo legal, do contraditório e 

da ampla defesa.  



 

O trabalho pesquisará na doutrina nacional e estrangeira as opiniões e os 

fundamentos dos autores sobre a questão. Para a maioria dos autores de ponta da 

doutrina nacional e para os estrangeiros lidos por aqui, a antecipação dos efeitos da 

tutela é constitucional? Qual o fundamento dessas opiniões? Esse é um tema que 

não tem sido muito abordado pela doutrina nacional. Mas, mesmo que isso se dê, 

pretende-se, por se entender possível, deduzir dessas opiniões e fundamentos, 

contribuindo para a conclusão final, a percepção de ser constitucional o instituto 

objeto do tema.  

Isso passa inevitavelmente pelo estudo de como os autores consideram os 

princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla 

defesa e a antecipação dos efeitos da tutela disciplinada no Código de Processo 

Civil. 

Por outro lado, o trabalho pretende, também, chegar à conclusão de ser 

possível e razoável, sem descaracterização do instituto, a alteração da disciplina 

legal, como forma de enaltecer os princípios constitucionais em destaque, dando 

segurança e prestígio à decisão judicial. E essa alteração poderá ser feita criando-se 

a possibilidade (necessidade?) de o réu se manifestar sobre o pedido formulado. 

O tema do trabalho, assim, é a antecipação dos efeitos da tutela versus 

devido processo legal, contraditório e amplo defesa, voltado para a ratificação 

fundamentada, racionalmente, da constitucionalidade daquela sem a negação 

destes. 

Serão abordadas, entre outras, no decorrer do trabalho, questões do tipo: é 

constitucional a antecipação dos efeitos da tutela, disciplinada no art. 273, incisos e 

parágrafos, do Código de Processo Civil, diante dos princípios do devido processo 

legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos nos incisos LIV e LV, do art. 5º, 



 

da Constituição Federal? A disciplina da Lei Adjetiva Civil, sobre a questão, viola 

direitos e garantias fundamentais previstos na Lei Maior da Cidadania? Os conceitos 

de prova inequívoca e verossimilhança, por implicar juízo de subjetividade do 

julgador, não oferecem risco à segurança na aplicação da lei, embora provisória? 

Isso também não pode ocorrer quanto ao fundado receio de dano irreparável, abuso 

de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu? Privar a pessoa que 

ainda vai integrar a relação processual, na condição de demandada, de bens e 

direitos, sem ouvir as suas razões, não é temerário? A perseguida agilização e a 

eficiência na prestação jurisdicional justificam esse tipo de medida? E se o réu, 

apesar das cautelas do julgador, sofrer, por conta da antecipação da tutela, dano 

irreversível? A antecipação dos efeitos da tutela pode ser utilizada em qualquer tipo 

de ação, processo ou procedimento? 

A antecipação dos efeitos da tutela, empregada adequadamente, representa 

um verdadeiro avanço na modernização não só do Direito, mas também no 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. Não são incomuns situações nas quais 

uma das partes envolvidas na questão, às vezes com plena consciência do direito 

da outra e em condições de satisfazê-lo, procrastina uma solução ou até mesmo 

dela tenta fugir, confiando na ineficiência da Justiça. A intenção na maioria das 

vezes é lograr êxito de ordem patrimonial. Mas há situações nas quais essa mesma 

parte, diferentemente do alegado pela outra, resiste à pretensão por um direito 

legítimo. Nesse quadro é que surge o risco de dano, às vezes irreparável, da 

antecipação dos efeitos da tutela. E se isso efetivamente estiver ocorrendo, sem 

que, evidentemente, seja do conhecimento do juiz – o autor nem sempre, ou melhor, 

quase sempre não expõe a situação na sua completude, limitando-se a narrar os 

fatos destacando os aspectos que lhe são mais favoráveis, na tentativa de reunir os 



 

requisitos legais e persuadir o julgador –, quid juris? A disciplina legal do instituto 

antecipatório contém meio eficaz que, verificado o equívoco da antecipação, possa 

restabelecer o status quo ante de maneira a evitar eventual dano ao réu? Da 

maneira como está disciplinada no código, a exibição de prova inequívoca e 

configuração de verossimilhança ficam por conta da iniciativa exclusiva do autor, que 

apresenta documentos e narra os fatos. O juiz, sem ouvir a parte contrária, deve 

orientar a sua avaliação de adeqüabilidade da medida basicamente em cima disso. 

Também em cima disso, deve o juiz firmar entendimento sobre a irreversibilidade ou 

não do provimento antecipado. E se o autor, usando de má-fé, ou até mesmo por 

desconhecer circunstâncias de ordem legal ou factual, pleitear na ação ajuizada a 

antecipação dos efeitos da tutela? E se o juiz, induzido a erro pela aparência de 

adeqüabilidade, deferir a antecipação? E se o réu, por conta disso, sofrer dano, 

ainda que não seja irreparável? A impressão que se tem é que o instituto da 

antecipação dos efeitos da tutela devia estar cercado de cautelas que minimizassem 

os riscos de uma decisão equivocada. Isso elevaria o prestígio da decisão judicial e 

imprimiria maior segurança e confiabilidade no desenvolver da relação processual. 

A solução para essas questões passa, primeiramente, pela conclusão de 

estar ou não a antecipação dos efeitos da tutela, da forma como disciplinada, de 

acordo com os princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório. 

Firmado esse entendimento, a disciplina legal não deixa a desejar quanto ao 

requisito segurança e confiabilidade da Justiça, uma vez que existe risco efetivo de o 

réu experimentar dano? Existe uma fórmula que se possa lançar mão para minimizar 

esse risco?  

Uma providência que parece razoável seria a de possibilitar que a parte 

contrária se manifestasse sobre o pedido de provimento antecipado. Essa 



 

manifestação até poderia ostentar uma defesa preliminar, mas teria por finalidade 

fornecer outros elementos que pudessem ser considerados pelo juiz no seu 

convencimento de adeqüabilidade da medida. E se o juiz, por circunstância omitida 

pelo autor, não for o competente? E se os documentos apresentados com a inicial 

forem viciados, não tendo o juiz elementos para deliberar sobre isso? E se os fatos 

narrados padecerem de equívoco? Problemas decorrentes dessas questões 

poderiam ser minimizados se o réu tivesse a possibilidade de manifestação antes da 

decisão. Essa manifestação poderia se concretizar no prazo exíguo de vinte e quatro 

horas, para não burocratizar a medida nem, muito menos, estabelecer um 

procedimento paralelo ao da ação. 

Tem-se, assim, que a manifestação sumária do réu, daria à decisão judicial 

de provimento antecipado da tutela, maior segurança e prestígio, ao mesmo tempo 

em que enalteceria a pujança dos princípios constitucionais do devido processo legal 

e do contraditório. 

O uso generalizado do pedido de antecipação dos efeitos da tutela e suas 

repercussões justificam o tema da pesquisa.  Em quase todas as ações, até mesmo 

nas de rito especial, tem-se visto a solicitação desse tipo de medida.  Não se tem, 

entretanto, dispensada a grande atenção sobre a questão de ser ou não 

constitucional. Não se tem, ainda, dada a atenção devida à situação do réu atingido.  

Isso, evidentemente, torna o tema interessante; contribui para a discussão 

acadêmica e doutrinária, que poderão auxiliar no aperfeiçoamento da disciplina 

legal. 

A metodologia empregada no trabalho terá como parâmetro uma dialética 

sistemática. A conclusão como resultado da tese em confronto com a antítese, 

situando a primeira – a conclusão – na harmonia do sistema estrutural do 



 

ordenamento jurídico. E isso se justifica pelo aparente embate entre a antecipação 

dos efeitos da tutela e os princípios do devido processo legal, do contraditório e da 

ampla defesa. Ainda, o tema do trabalho incorre em várias questões conceituais do 

direito; princípios constitucionais situados no campo do direito e garantias 

fundamentais; princípios e regras de processo e procedimentos; atuação do juiz e 

das partes; produção e valoração de provas; verossimilhança do direito alegado; 

risco de dano e suas conseqüências; segurança e credibilidade da prestação 

jurisdicional. 

Todas essas questões sendo o direito, um sistema amplo e complexo, 

justificam a opção por essa metodologia. 

O método dialético, associado ao sistêmico, apresenta-se, assim, adequado a 

este trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO I 

TEORIA DOS PRINCÍPIOS 

 

 

1.1 Generalidades 

 

 

O Sistema Normativo Constitucional, pela sua destacada fundamentação 

principiológica, não raro impõe o enfrentamento de questões nas quais estão em 

disputa, cobrando atuação, valores e direitos fundamentais que os operadores do 

Direito, especialmente os que lidam com a jurisdição constitucional, têm que 

solucionar, de forma a preservá-los razoavelmente, preservando, assim, a coesão, a 

coerência e a harmonia do próprio sistema. 

E tenha-se, aqui, por valor, toda e qualquer coisa ou objeto – algo – que, pelo 

menos potencialmente, possa levar à satisfação de uma necessidade humana; é um 

certo quid que satisfaz uma necessidade1. Curial que se tenha por destacado, nessa 

empreitada, os valores de jurídicos, sejam eles fundamentais (justiça, segurança 

jurídica, bem comum), consecutivos (liberdade, igualdade, paz social) e 

instrumentais (que permitem a aplicação dos fundamentais e consecutivos). 

Por direitos fundamentais tenha-se em mente aqueles que decorrem da 

própria existência humana, que enaltecem e dão dignidade ao ser humano, e em 

relação aos quais se travam lutas permanentes de preservação, evitando-se 

                                                
1 OLIVEIRA, Nelci Silvério de. Curso de filosofia do direito. 2. ed. Goiânia: AB, 2001. p. 91. 



 

alienações e supressões, tais como direito à vida, à integridade física, à dignidade 

moral, à liberdade de religião [...] Direitos fundamentais, assim, são aquelas 

prerrogativas e instituições que o Direito Positivo concretiza em garantias de uma 

convivência digna, livre e igual de todas as pessoas2. 

Nesse quadro, quase sempre estão em aparente conflito, disputando 

efetividade, princípios que configuram destacados direitos fundamentais. E isso se 

dá, geralmente, quando o Estado, na tentativa de cumprir com as suas finalidades, 

empreende medidas que, às vezes, tangenciam, ferindo, direitos fundamentais 

consagrados.  

Conquanto seja dever do Estado o empreendimento dessas medidas, 

voltadas ao bom funcionamento do sistema jurídico-político, há necessidade de que 

os meios utilizados estejam contidos dentro de certos limites, de forma a não 

invalidar ou a não minimizar a importância, a atuação e a efetividade de relevantes 

princípios que enaltecem importantes direitos fundamentais.  

O Sistema, a par de estabelecer a estrutura funcional do Estado, tem por 

finalidade principal garantir à sociedade como um todo – razão de sua própria 

existência – e ao cidadão em especial, condições a uma vida digna, pautada no 

respeito a reconhecidos direitos fundamentais. E isso implica no afastamento de 

todo e qualquer ato, especialmente por parte do Estado, atuando por intermédio dos 

Poderes Públicos, que possa causar transtornos. 

 

 

 

 

                                                
2 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 
1997. p. 177. 



 

 

 

1.2 Noção e conceito 

 

 

A noção de princípio está ligada ao conteúdo semântico da palavra. Derivada 

do latim principium, expressa o começo, a origem. E na linguagem comum significa 

praticamente isso, ou seja, o que revela primazia, o que vem em primeiro lugar, o 

começo de vida, o primeiro instante3. 

Cuidando da origem do termo, José Cretella Neto leciona que 

“Etimologicamente, princípio deriva do grego ‘apxn’, equivalente ao latim principium 

(de princeps, aquele que ocupa o primeiro lugar); em inglês, principle, em francês, 

príncipe, em alemão Prinzip (e também Grundsatz, conforme a raiz germânica), em 

italiano, princípio”4. 

O mesmo José Cretella Neto destaca significados para o termo, referindo 

enumeração feita por Aristóteles: ponto de partida de um movimento; melhor ponto 

de partida; ponto de partida efetivo de uma produção; causa externa de um processo 

ou de um movimento; aquilo que, com sua decisão, determina movimentos ou 

mudanças; aquilo de que parte um processo de conhecimento5. 

Segundo o mesmo autor, para Aristóteles, ‘causa’ tem também os mesmos 

significados, pois todas as causas são princípios. “Assim, na noção filosófica 

clássica, princípio é ponto de partida do ser, dever ou do conhecer”6. 

Para Miguel Reale a palavra princípio tem duas acepções:  

                                                
3 SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 1987. p. 447. Vol. 3 e 4. 
4 CRETELLA NETO, José. Fundamentos principiológicos do processo civil. Rio de Janeiro: 
Forense, 2002. p. 1. 
5 Idem, p. 3. 
6 Idem. 



 

 

uma de natureza moral, e outra de ordem lógica. Quando dizemos que um 
indivíduo é homem de princípios, estamos empregando, evidentemente, o 
vocábulo na sua acepção ética, para dizer que se trata de um homem de 
virtudes, de boa formação e que sempre se conduz fundado em razões 
morais. A palavra princípio tem, porém, um sentido lógico7.  

 

Do ponto de vista filosófico, a precisa lição do mestre: “Princípios são, pois, 

verdades ou juízos fundamentais, que servem de alicerce ou de garantia de certeza 

a um conjunto de juízos, ordenados em um sistema de conceitos relativos a dada 

porção da realidade”8. 

No âmbito do Direito, a acepção do termo tangencia o significado comum, 

avança e lhe dá especificidade e configuração terminológica. 

De uso mais freqüente no plural, os princípios, no sistema jurídico, são 

enunciados ou proposições lógicas que servem de fundamento ou de alicerce ao 

todo ou somente a uma parte dele; são os impulsos subjetivos pragmáticos, 

resultantes da experiência humana, com o intuito de valorar juridicamente os 

eventos sociais, dando legitimidade axiológica à norma como objeto de configuração 

da lei pelo legislador e paradigma de solução de conflitos pelo julgador. 

Os princípios são, assim, as vigas mestras que amparam a estrutura 

operativa e organizacional do sistema jurídico; atuam como ligação entre a doutrina, 

a jurisprudência e a lei, visando a regulamentação equânime e harmônica da 

sociedade9. Um edifício tem sempre suas vigas mestras, suas colunas primeiras, 

que são o ponto de referência e, ao mesmo tempo, elementos que dão unidade ao 

todo. A tais elementos básicos, que serve de apoio lógico ao edifício científico, é que 

                                                
7 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 59. 
8 Idem, p. 60. 
9 OLIVEIRA, Vallisney de Souza. Nulidade da sentença e o princípio da congruência. São Paulo: 
Saraiva, 2004. p. 64.  



 

chamamos princípios, havendo entre eles diferenças de destinação e de índice, na 

estrutura geral do conhecimento humano10. 

De conteúdo evidentemente teleológico, os princípios têm por finalidade servir 

de base, de caminho, de orientação, de idéia, de luz, de fundamento, de parâmetro, 

de baliza à elaboração e estruturação da norma, sua contextualização, interpretação 

e aplicação. 

Diferentemente da regra, que se esgota, quase sempre, nos limites de sua 

disposição formal e substancial individualizada, os princípios transbordam para todo 

o sistema ou para parte expressiva dele, permeando-o, aproximando e unindo os 

seus diversos componentes, dando-lhe consistência.  

O sistema jurídico não pode, assim, prescindir dos princípios; alguns, por 

algumas concepções – questionáveis – são até mesmo anteriores ao sistema, 

apresentando-se como verdadeiros pressupostos. Anteriores ou lhes permeando, os 

princípios dão coesão, consistência, coerência, credibilidade e segurança ao sistema 

jurídico. Certo que, sendo o Direito uma ciência, os princípios, irremediavelmente, 

dele fazem parte.  

 

 

1.3 Origem 

 

 

A origem dos princípios está no próprio ordenamento jurídico, no próprio 

sistema. 

                                                
10 REALE, Miguel. Filosofia do direito. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 61. 



 

Conquanto alguns vislumbrem uma origem extra-sistêmica, com base no 

Direito Natural, no Direito Justo, tal concepção vem sendo recusada pela doutrina 

moderna, que lhes atribui responsabilidade em grande parte pelas críticas e 

desprestígio que sofreu a teoria dos princípios11. 

Dominante o entendimento de que a origem dos princípios está no próprio 

sistema jurídico, esta se dá de duas maneiras: expressa e implicitamente. 

A origem expressa pode ser detectada no próprio Direito Positivo – na 

Constituição, nas leis. Evidente a sua atuação, pela manifesta vontade do legislador, 

não há necessidade de uma operação interpretativa; o princípio está lá, basta que se 

observem os parâmetros topográficos, conteúdo, significado e alcance em que foi 

estabelecido, extraindo-se a sua real e efetiva finalidade. 

Diversamente, a origem implícita dos princípios não está claramente 

evidenciada no sistema, mas o integra, embora em estado de latência. Em face 

dessa circunstância, há necessidade, por parte dos operadores do direito, de uma 

interpretação sistemática, da qual resultarão os contornos do princípio para o qual se 

busca aplicação. E isso se dá, especialmente, com os princípios gerais do Direito. 

Quanto a estes últimos, Eros Roberto Grau entende que os princípios gerais 

do Direito não constituem “criação” jurisprudencial, porque já se acham em estado 

de latência no ordenamento. O agente jurídico apenas os encontra e os “declara”. 

Por sua vez, essa “declaração” não significa que os princípios sejam anteriores e 

superiores ao direito positivo, mas, ao revés, que o intérprete-aplicador pesquisa e 

descobre os princípios já implícitos no ordenamento, de modo que apenas os 

“declara” e não os “cria”12.  

 
                                                
11 SILVA, Fernanda Duarte Lopes Lucas da. Princípio constitucional da igualdade. Rio de Janeiro: 
Lúmen Júris, 2001. p. 8. 
12 Idem, p. 7. 



 

 

 

1.4 Classificação 

 

 

Entre outras possíveis classificações, está a que tem por parâmetro a origem 

dos princípios. 

A classificação nestes termos tem a vantagem de contar com o respaldo 

institucional do sistema jurídico, aproveitando-se o que foi dito até aqui.   

Nesse passo, os princípios podem ser categorizados de três maneiras: 

princípios explícitos, implícitos e suprapositivos. 

Explícitos são os princípios que o próprio sistema, de forma clara e por 

expressa vontade do legislador, recepciona. Seus contornos apresentam-se bem 

definidos por normas que os positivam. Conquanto não estejam denominados pelo 

sistema, o grau de abstração e de abrangência das normas que os contêm, 

irradiando seus enunciados, não deixam dúvida de sua atuação. 

Inúmeros são os exemplos desse tipo de princípios a serem apontados em 

nosso ordenamento jurídico, especialmente se considerada nossa Constituição, cuja 

estrutura normativa fundamentalmente principiológica salta aos olhos, como 

manifesto, v.g., no Preâmbulo e em seus quatro primeiros artigos, que justamente 

dispõem sobre os princípios fundamentais do Estado, mencionando-se os da 

liberdade, igualdade, justiça, solidariedade, pluralismo [...] entre outros tantos mais13. 

Por sua vez, implícitos são os princípios que embora não expressamente 

consignados no sistema, dele é parte integrante. A circunstância de não estarem 

                                                
13 Idem, p. 9. 



 

consignados expressamente não é obstáculo à constatação de sua existência. O 

operador do direito poderá, desenvolvendo atividade de interpretação e aplicação da 

norma, detectá-los. Eles estão no ordenamento jurídico; basta apenas que uma 

perscrutação mais atenciosa os perceba e os declare. Às vezes, os princípios estão 

em apenas uma ou em mais de uma norma, consideradas sistematicamente. No 

primeiro caso, o enunciado da norma é de tal abstração e abrangência que 

transborda dos limites concretos desta, irradiando-se para as demais normas do 

sistema. No segundo caso, os enunciados em mais de uma norma, pela ratificação 

ou pela imbricação dos postulados, dão contornos, configuração e consistência aos 

princípios. 

Os princípios implícitos coincidem com os que comumente se convencionou 

chamar de “princípios gerais do Direito”, sendo inclusive objeto de reconhecimento 

legal, no art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, cuja dicção autoriza o 

juiz, na ausência de lei, a decidir o caso de acordo com a analogia, os costumes e os 

princípios gerais de direito14. 

Por derradeiro, a categoria dos princípios suprapositivos. 

Suprapositivos ou extra-sistêmicos, são os princípios que não estão inseridos 

no ordenamento jurídico positivado, nem explicita nem implicitamente. Estariam, sim, 

no Direito Natural. 

Mas se essa espécie de princípio não está prevista no ordenamento jurídico 

positivado, teria validade? A validade pode até ser questionada, mas não se pode 

afastar, em alguns casos, a sua eficácia. 

Sobre essa questão, Luis Pietro Sanchís, autor espanhol, “reconhece que 

esses princípios se revelam mais em uma elaboração teórica do que em prática 

                                                
14 Idem, p. 12. 



 

jurisprudencial, pois não se constituem como uma derivação de alguma disposição 

normativa, mas são frutos de uma argumentação política ou moral, extremamente 

elaborada, que não se vê com freqüência nas motivações das decisões judiciais. O 

que, por outro lado, não afasta a possibilidade de que, mais tarde, venham a 

desempenhar uma função normativa ou de que algum juiz decida dar vida a um 

princípio suprapositivo por via, do que se pode chamar, de direta criação do 

Direito”15. 

 

 

1.5 Função 

 

 

Um dos atributos dos princípios, derivado de seu aspecto teleológico – que 

lhe é ínsito –, é a sua funcionalidade. Finalidade e função aqui se confundem. 

Quanto a esta, inúmeras são as funções atribuíveis. A mais importante, pelo elevado 

grau de funcionalidade, é a de servir de instrumento de interpretação das normas 

não-principiológicas. Quer isso significar que essas normas – regras –, não devem 

ser objeto de interpretação isoladamente. Há que se identificar qual o seu 

fundamento normativo principiológico. Sem o menoscabo de outros critérios, a 

interpretação sistemática há de ser, sempre, considerada. Há, justamente por isso, 

uma interferência recíproca entre os princípios e as regras. Estas buscando 

naqueles a legitimidade de que necessidade para uma atuação minimamente isenta 

de questionamentos. Aqueles dando a estas a base fundamental da própria 

                                                
15 Idem, p. 13. 



 

existência e razão de ser. Dessa inter-relação é que se pode extrair o verdadeiro 

espírito da norma jurídica. 

O Direito, no dizer de Celso Ribeiro Bastos 

 

não é mero somatório de regras avulsas, produto de atos de vontade, ou 
mera concatenação de fórmulas verbais articuladas entre si. O Direito é 
mais do que isto: é conjunto significativo, é unidade de sentido, é valor 
incorporado em regra. E esse conjunto, essa unidade, esse valor projetam-
se ou se traduzem em princípios, logicamente anteriores aos preceitos[...]16.  

 

E a função de instrumentalidade interpretativa dos princípios dá ao sistema 

coesão, serenidade, harmonia, consistência. 

Se a função de critério de interpretação pode ser destacada como a mais 

importante, há outra que, pela feição transcendental que exibe, desempenha 

também relevante papel. É aquela que dá unidade ao sistema e que baliza suas 

diretrizes fundamentais. O sistema necessita de normas que sirvam de estrutura 

fundamental, que lhe dê segurança, firmeza e, ao mesmo tempo, lhe imprima a 

marca da unidade, da coesão, da harmonia. E essa função é exercida eficazmente 

pelos princípios. 

Discorrendo sobre os princípios constitucionais, Sylvia Marlene de Castro 

Figueiredo lhes atribui as seguintes funções17: 

a) fundamentadora: fundamento da ordem jurídica; 

b) interpretativa: interpretação, diretriz de atividade interpretativa e solução 

de problemas interpretativos; 

c) supletiva: ausência de disposição de lei ou costume jurídico; 

d) diretiva: norteamento dos princípios programáticos da Constituição; 

e) limitativa: limitação na função restritiva e de integração. 
                                                
16 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. São Paulo: Celso Bastos, 2002. p. 80.  
17 FIGUEIREDO, Sylvia Marlene de Castro. A interpretação constitucional e o princípio da 
proporcionalidade. São Paulo: RCS, 2005. p. 69-70. 



 

 

 

CAPÍTULO II 

A NOVA TENDÊNCIA DO PROCESSO CIVIL – A EFETIVIDADE DO DIREITO 

 

 

2.1 A doutrina processual clássica 

 

 

A doutrina processual civil clássica esteve sempre voltada para a atuação 

jurisdicional tendo como parâmetro o conhecimento, o julgamento e a execução dos 

pedidos formulados. A par disso, e assim mesmo dando-lhe caráter de exceção, 

quase que apenas tangenciando-a, dava alguma atenção à jurisdição de índole 

cautelar.   

A idéia, assim, de jurisdição, tinha como referência instrumental, sem, 

entretanto, dar a devida importância a este aspecto do processo, o conhecimento do 

pedido, a audiência da parte contrária, a instrução probatória, o julgamento com ares 

de segurança, a apreciação de eventual recurso e, por derradeiro, a execução 

forçada. Enaltecia-se, nesse quadro, o processo de conhecimento e o de execução, 

dando excessiva importância ao formalismo ao qual estavam jungidos. 

Resultava, disso, evidente preocupação com o binômio segurança-certeza. 

Não havia, no sistema tradicional, preocupação maior com a efetividade do processo 

ou do direito, com o legítimo acesso à justiça daqueles que se viam de uma hora 

para outra envolvidos em um conflito jurídico cuja solução devia partir da atuação 

exclusiva e soberana da função estatal de dizer o direito de cada um. 



 

A excessiva valorização da ordinariedade do processo, impondo-lhe uma 

cognição exauriente, com formulas determinadas e procedimento pré-estabelecido, 

quase sempre submetia o autor de uma ação judicial a uma situação de injustiça. A 

demora na solução do litígio mais favorecia o réu. De nada adiantava que o autor ao 

propor a ação a instruísse com provas conclusivas, apoiado em tranqüila 

jurisprudência; mesmo assim, todo um ritual deveria ser seguido, até se chegar a 

uma sentença que o declarasse vencedor. E, depois dessa longa jornada, ainda 

teria que demandar em um processo de execução contra o mesmo réu, sujeito a 

novos contratempos, na tentativa de ver o seu direito realmente satisfeito18. 

O processo civil tradicional, assim, não atendia aos anseios da sociedade, 

que reclama por uma justiça rápida. E essas reclamações resultaram, nos últimos 30 

anos, na criação de meios para que o processo possa gerar resultados mais rápidos, 

alterando sensivelmente a sistema processual19. 

 

 

2.2 Novas percepções 

 

 

Os estudiosos do direito, especialmente os que se dedicam a temas ligados 

ao processo, há muito vêm manifestando a necessidade de modernização do 

sistema processual, como forma de tornar a justiça mais rápida e eficaz.  

A questão que surge, nessa área, é de se encontrar uma solução que ao 

mesmo tempo em que, por conta da perseguida modernização, seja alcançada a 

                                                
18 CARNEIRO, Athos Gusmão. Da antecipação de tutela no processo civil. Rio de Janeiro: 
Forense, 1998. p. 8. 
19 WAMBIER, Luiz Rodrigues (coord.). Curso avançado de processo civil. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2003. p. 335. Vol. 1. 



 

efetividade do processo e do direito, levando a justiça a um desejado grau de 

rapidez e eficácia, sejam preservados, razoavelmente, princípios como da segurança 

e certeza.  

Há necessidade, por conta disso, de que o eixo do processo seja deslocado 

do binômio segurança-certeza para o do rapidez-probabilidade. Dessa forma é 

possível se enaltecer o princípio da efetividade do direito, do acesso à justiça, 

vislumbrados na garantia constitucional da inafastabilidade da apreciação pelo 

Poder Judiciário de lesão ou ameaça a direito, previsto no art. 5º, XXXV, da CF. 

Nessa questão, inescapável o tema do redimensionamento da necessidade 

de uma nova leitura dos dogmas jurídicos, auscultando-se a realidade das 

premências resolutivas dos conflitos sociais, especialmente aqueles dogmas 

relacionados ao processo.  

Quanto a isso, Cândido Rangel Dinamarco observa que: 

 

não é de hoje o repúdio à rigidez de certos dogmas processuais nem seria 
justo imputar à doutrina e aos tribunais uma nefasta e indiscriminada 
postura consistente em interpretar os princípios rigidamente ou sem a 
plasticidade imposta pela evolução dos tempos. Nem é preciso um 
mergulho muito profundo nas coisas do passado, para ver que na obra 
sempre atualíssima de Miguel Reale já está a advertência pela necessidade 
de uma interpretação verdadeiramente cultural da ordem jurídica, com 
atenção aos valores inerente aos juízos contidos nas normas e a serem 
levados em conta sempre que se pretenda avaliar um fato relevante para o 
julgamento; tais são os pilares da notória teoria tridimensional do direito, 
que se apóia no trinômio fato, valor e norma. Outro não é, também, o 
significado da conhecidíssima teoria do logos de lo razonable, de Luís 
Recaséns Siches, que propugna pelas interpretações jurídicas, sempre 
mediante a consideração do que é justo. ‘O juiz deve, em todos os casos, 
interpretar a lei precisamente pelo modo que conduza à conclusão mais 
justa para o problema colocado perante uma jurisdição’ – porque o único 
método interpretativo válido e correto é o que vem da “lógica do humano, do 
razoável20. 

 

Talvez a renúncia aos dogmas jurídicos seja uma providência excessivamente 

drástica. Não obstante, a constatação inevitável a que se chega, por conta da 
                                                
20 DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova era do processo civil. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 15-
16.  



 

necessária modernização de elevados aspectos do processo e da atuação 

jurisdicional, é a de uma indispensável releitura dos dogmas há muito consagrados, 

tidos por absolutamente intocáveis. E essa releitura passa pelo questionamento das 

contribuições ou transtornos dos dogmas a uma pretendida eficaz prestação 

jurisdicional que efetive um amplo acesso à ordem jurídica justa. 

 

 

2.3 O fator tempo 

 

 

Interessa sobremodo os efeitos do tempo na tramitação processual e no 

exercício da jurisdição. Não raro do tempo decorrido do ajuizamento da ação até se 

chegar à satisfação definitiva do direito do autor depende a verdadeira realização da 

justiça. Na maioria das vezes o excesso de formalismo do processo, a estrutura 

arcaica da administração judiciária, a carência de recursos humanos qualificados 

não possibilitam que o processo se desenvolva de forma rápida, que pudesse 

resultar numa prestação jurisdicional competente e eficaz.  

O tempo tem sido visto como um inimigo implacável, especialmente para o 

advogado21. Assim como o “General Inverno” derrotou as tropas de Napoleão na 

Rússia, o tempo pode derrotar todo o brilho e perfeição de uma sentença judicial22. É 

certo que em algumas situações o tempo favorece o advento da verdade e da 

justiça, mas também é certo que na maioria das vezes o tempo conspira contra o 

                                                
21 TUCCI, José Rogério Cruz. Tempo e processo: uma análise empírica das repercussões do tempo 
na fenomenologia processual (civil e penal). São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 11. 
22 DORIA, Rogéria Dotti. A tutela antecipada em relação à parte incontroversa da demanda. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 23. 



 

processo e a eficácia da função jurisdicional, premiando o errado em detrimento do 

certo; acolhendo com favores o réu, em detrimento do direito do autor. 

É necessário, pois, que se dê o devido valor ao tempo na fenomenologia 

processual. Dele dependerá a pujança da decisão judicial na consecução da 

efetividade do direito. Quanto mais rápida for a solução que se dê ao conflito, 

tutelando de forma pronta e eficaz o direito do autor que tem razão, maior será a 

efetividade do processo ou sua capacidade de cumprir eficientemente com a sua 

finalidade. 

Apesar de alguns ainda darem excessiva importância à segurança e certeza 

das decisões judiciais, preocupados com a firmeza de uma coisa julgada, como se 

apenas isso desse prestígio à Justiça, a maioria já percebeu que os tempos 

modernos, com relações humanas e institucionais de elevado grau de complexidade, 

demandam soluções judiciais rápidas e competentes.  

Assim, o tempo deve ser devidamente considerado, a fim de que o processo, 

enaltecida sua instrumentalidade, sem apego a excessivo e pernicioso formalismo, 

cumpra eficazmente com a sua finalidade de tornar efetivo o direito material. Só 

desse modo se estaria dando efetividade ao direito constitucional de amplo acesso 

material à Justiça e, ao mesmo tempo, atribuindo ao processo a efetividade como 

instrumento estatal e jurídico de solução segura dos conflitos.   

Com o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, a razoável duração do 

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, assegurados 

tanto no âmbito judicial quanto administrativo, passam a ser expressamente 

previstos como direito fundamental. Dá-se, com isso, maior importância à duração 

do processo, com a inclusão de mais um inciso (LXXVIII) no extenso rol dos direito 

fundamentais.  



 

Como assevera o ilustre Magistrado Nagibi Slaibi Filho, “decisão tardia é 

ineficiente, desserve aos seus propósitos”23. A elevação do direito à razoável 

duração do processo à categoria constitucional pode garantir a efetividade do 

provimento judicial? A verdade é que a demora jurisdicional é um fator preocupante 

no cenário jurídico nacional, não só porque perturba a garantia constitucional de 

acesso à justiça, mas também a paz social. Nesse sentido o pensamento Eduardo 

Melo de Mesquita, ao sustentar que “não pode a demora jurisdicional ser imputada 

ao jurisdicionado, que não lhe rendera ensejo e, portanto, tem direito a uma tutela 

tempestiva e adequada, devendo ser eliminado qualquer desvio que possa 

comprometer o gozo integral do bem da vida que lhe é próprio”24. 

Alguns autores, não obstante, entendem ser desnecessária a inclusão deste 

inciso no rol dos direitos fundamentais. Analisar-se-á, adiante, o motivo. Sem 

embargo, sabe-se que o Brasil ratificou a Convenção Americana de Direitos 

Humanos (São José da Costa Rica, 1969), que trata, no art. 8º, do devido processo 

legal, no qual está inserido o direito de toda pessoa ser ouvida em juízo dentro de 

um prazo razoável. Desse modo, tendo o Brasil ratificado a Convenção, por força 

do que dispõe o art. 5º, §2º, da Constituição Federal, a razoável duração do 

processo já era prevista em nosso ordenamento pátrio; já era, portanto, considerado 

um direito fundamental do cidadão.  

Dentre os autores que se opuseram à inclusão desse inciso no rol dos direitos 

fundamentais, está Walter Claudius Rothenburg, que em sucinta análise adverte 

para a existência desse direito na legislação infraconstitucional. Segundo esse autor, 

não havia resistência significativa a esse reconhecimento. Instituições como os 

                                                
23 SALIBI FILHO, Nagibi. Direito fundamental à razoável duração do processo. Disponível em: 
<http://www.tex.pro.br>. Acesso em: 08 set. 2005. 
24 MESQUITA, Eduardo de Melo. As tutelas cautelar e antecipada. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2002. p. 174. 



 

juizados especiais (art. 98, I, da Constituição) e medidas legais como a redução à 

metade dos prazos de prescrição, “quando o criminoso era [...], na data da sentença, 

maior de 70 (setenta) anos” (art. 115 do CP), e a “prioridade na tramitação dos 

processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que 

figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos” (art. 71 da Lei 10.741/2003 – Estatuto do Idoso), minudenciavam o 

direito à celeridade processual (judicial)”25. 

No mesmo sentido Nagibi Slaibi Filho, analisando que o dispositivo declarou o 

direito já existente à razoável duração do processo e à celeridade de sua tramitação. 

“Não se trata de "direito novo", mas de direito já reconhecido pela Constituição e 

pelas leis e agora declarado, como reforço normativo, em texto específico, assim a 

afastar os entraves hoje existentes à sua concretização”26.  

Posicionamento diverso toma Pietro de Jesús Lora Alarcón, o qual pondera 

que “indiscutivelmente nos encontramos diante de um novo direito fundamental 

dentro do campo do direito constitucional processual, que se estende a todo tipo de 

processo e qualquer que seja a parte, autor ou réu”27. 

Os discordantes podem até ter razão nas suas colocações. Não se pode 

olvidar, entretanto, que a cultura jurídica popular e aquela de alguns compartimentos 

dos Poderes Públicos, voltada para um mínimo de consciência dos direitos 

fundamentais ligados inevitavelmente à dignidade da pessoa humana, atribuem 

maior importância e credibilidade, perseguindo a sua realização, às normas que 

estão inseridas no texto constitucional.  Por esse fator cultural, não se apresenta 

                                                
25 TAVARES, André Ramos (coord.); LENZA, Pedro (coord.); ALARCÓN, Pietro de Jesús Lora 
(coord.). Reforma do poder judiciário. São Paulo: Método, 2005. p. 257. 
26 SALIBI FILHO, Nagibi. Direito fundamental à razoável duração do processo. Disponível em: 
<http://www.tex.pro.br>. Acesso em: 08 set. 2005.  
27 TAVARES, André Ramos (coord.); LENZA, Pedro (coord.); ALARCÓN, Pietro de Jesús Lora 
(coord.). Reforma do poder judiciário. São Paulo: Método, 2005. p. 33. 



 

excessiva a inserção desse direito no elenco dos tidos por fundamentais, nos termos 

doa art. 5º da Constituição Federal. 

Conclusivo o posicionamento de Luiz Guilherme Marinoni, a respeito do fator 

tempo no processo ao afirmar que  

 

é preciso que ao tempo do processo seja dado o seu devido valor, já que o 
processo, no seu escopo básico de tutela dos direitos, será mais efetivo, ou 
terá uma maior capacidade de eliminar com justiça as situações de conflito, 
quanto mais prontamente tutelar o direito do autor que tem razão28. 

 

Deve-se tentar evitar, sempre, que o tempo do processo prejudique o autor 

que tem razão29. 

 

 

2.4 Correção do ônus do tempo do processo 

 

 

A doutrina processual clássica, deduz-se do que se disse alhures, tem como 

uma de suas características a valorização ou priorização do procedimento ordinário 

em face do sumário. Ou seja, atribui-se um valor jurídico bem mais expressivo à 

cognição plena, exauriente – na qual se busca diligentemente/morosamente a 

verdade real, não se dando importância à evidência de o quanto isso pode ser 

danoso ao autor que já no início da demanda demonstra com verossimilhança o seu 

                                                
28 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela antecipatória, julgamento antecipado e execução imediata 
da sentença. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 230. 
29 Se o cidadão tem direito à tutela jurisdicional tempestiva e é injusto obrigá-lo a esperar a tutela de 
um direito que não se mostra mais controvertido o legislador está obrigado, para atender ao princípio 
constitucional de acesso à justiça, a estruturar o procedimento de modo a permitir a fragmentação do 
julgamento dos pedidos. MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela antecipatória, julgamento antecipado 
e execução imediata da sentença. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 233. 



 

direito -, do aquele destinado à cognição parcial – na qual se tenta minimizar os 

efeitos nocivos do excesso de tempo na solução dos conflitos postos em juízo.  

É da índole da doutrina processual clássica, assim, dispensar mais atenção e 

valor à segurança absoluta das decisões jurídicas do que à consistência das 

alegações e provas aduzidas de plano pelo autor, que, na maioria das vezes, 

possibilita uma pronta atuação judicial de tutela do direito cujo reconhecimento e 

realização estatal se perseguem. 

Segundo Marinoni (1999, p. 14) 

 

a doutrina (processual clássica), ao estabelecer o procedimento ordinário 
como procedimento padrão de tutela dos direitos, mostrou-se 
despreocupada e indiferente em relação às diversas necessidades do 
direito material e da realidade social. O procedimento ordinário, como é 
intuitivo, não é adequado à tutela de todas as situações de direito 
substancial e, portanto, a sua universalização é algo impossível. Aliás, o 
que hoje se assiste nos sistemas do direito romano-canônico é uma 
verdadeira demonstração de superação do procedimento ordinário, tendo a 
tutela urgente se transformado em técnica de sumarização e, em última 
análise, em remédio contra a ineficiência deste procedimento30. 
 

Esse posicionamento da doutrina processual clássica, conquanto se possa tê-

la por não isenta de questionamentos já quando de sua sedimentação, hoje – vem-

se percebendo há algum tempo – não compatibiliza com a modernidade e a real 

complexidade das relações jurídicas. A roda-viva da existência humana gira de 

forma tão rápida que ao tempo deve ser atribuído a importância que merece. E isso 

vale especialmente para as soluções dos conflitos. Não basta o discurso de que 

justiça tardia é injustiça qualificada. Há que se trabalhar o fator tempo de modo a 

que não subtraia direitos ou se negue o seu exercício, transferindo-o indevidamente 

e injustamente a que não o merece. 

Para Marinoni (1999, p. 17) 

                                                
30 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela antecipatória, julgamento antecipado e execução imediata 
da sentença. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 14. 



 

se o tempo é a dimensão fundamental da vida humana e se o bem 
perseguido no processo interfere na felicidade do litigante que o reivindica, 
é certo que a demora do processo gera, no mínimo, infelicidade pessoal e 
angústia e reduz as expectativas de uma vida mais feliz (ou menos infeliz). 
Não é possível desconsiderar o que se passa na vida das partes que estão 
em juízo. O cidadão concreto, o homem das ruas, não pode ter os seus 
sentimentos, as suas angústias e as suas decepções desprezadas pelos 
responsáveis pela administração da justiça31. 

 

Percebida a importância do tempo na prestação jurisdicional que se pretende 

competente, solucionando de forma rápida e eficaz os conflitos, há necessidade de 

se redistribuir ou de se corrigir o seu ônus no processo.  

A doutrina processual clássica impunha ao autor da demanda ônus maior do 

que para o réu. Para ver o seu direito reconhecido o autor quase sempre tinha que 

esperar por longo tempo uma sentença favorável e, depois disso, redobrado esse 

tempo, teria que aguardar a execução daquela sentença, para ter o seu direito 

restabelecido. Somente o réu era beneficiado pela demora excessiva, que 

continuava a usufruir um direito que não lhe pertencia.  

O autor, assim, pode ser prejudicado de várias formas pela demora do 

processo. Uma delas, e talvez a mais comum, é aquela em que o autor obtém a 

sentença condenatória, mas não tem o seu direito realizado em razão da dissipação 

dos bens do devedor. Certo que a tutela cautelar, não faz muito tempo, era 

recorrentemente utilizada para garantir a realização do direito a ser reconhecido na 

sentença condenatória. Mas a tutela cautelar não afasta sempre o dano decorrente 

da morosidade do processo. Há direitos que só podem ser exercidos ou usufruídos 

após o reconhecimento definitivo do direito que os antecede, debatido na ação 

principal.  

A tendência moderna da processualística, nela inserida o sistema processual 

brasileiro, busca racionalizar a distribuição do tempo, inibindo defesa abusiva ou 

                                                
31 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela antecipatória, julgamento antecipado e execução imediata 
da sentença. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999. p. 17.  



 

protelatória, que retardem a outorga da pretensão material32. A contribuição da tutela 

antecipada, advinda da reforma processual pontual de 2004, é de elevada 

significação. Concedida a antecipação da tutela, corrigi-se ou se redistribuiu o ônus 

do tempo na prestação jurisdicional e na efetivação do direito.  

Na lição de Marinoni (1999, p. 27)  

 

no caso do procedimento comum não há outra alternativa a não ser inserir 
no seu interior uma técnica capaz de permitir a distribuição do tempo do 
processo. Afigura-se completamente irracional obrigar o autor a sofrer com 
a demora, quando esse demonstra, no curso do procedimento, que 
provavelmente o direito lhe pertence. Assim, por exemplo, se autor prova os 
fatos constitutivos do direito que alega possuir e o réu apresenta exceção 
substancial indireta – que requer instrução dilatória – provavelmente 
infundada, não é racional que ao autor continue sendo imposto o ônus da 
demora33. 

 

E essa almejada redistribuição do tempo do processo, repartindo-se o ônus 

decorrente, foi conseguida, não se tenha dúvida, com a inserção da tutela 

antecipatória, especialmente no procedimento ordinário do processo de 

conhecimento. 

A importância do fator tempo na efetividade da jurisdição e de uma resposta 

estatal aos pleitos formulados pelas partes, autor e réu, mereceu destaque na 

recente denominada Reforma do Judiciário. A Emenda Constitucional nº 45 inseriu 

no elenco dos direitos e garantias fundamentais a conclusão do processo em tempo 

razoável. É o reconhecimento legislativo, de âmbito constitucional, do direito do 

cidadão de ter por resolvida a questão na qual se viu envolvido, pelas contingências 

da vida, em tempo razoável, de modo a minimizar o máximo possível os danos 

                                                
32 ALVIM, Luciana Gontijo Carreira. Tutela antecipada na sentença. Rio de Janeiro: Forense, 2003. 
p. 7. 
33 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela antecipatória, julgamento antecipado e execução imediata 
da sentença. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 27. 



 

decorrestes de uma demora além da necessária ao efetivo acesso a uma ordem 

jurídica justa. 

 

 

2.5 O princípio da efetividade do Direito 

 

 

O art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, garante o acesso à justiça, 

estabelecendo que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito”. Isso não significa apenas que ao jurisdicionado seja possibilitado 

o acesso aos órgãos jurisdicionais. Significa isso, sim, que a pessoa tem o direito de 

que o Estado, por seus órgãos de jurisdição, aprecie a sua demanda e, configurado 

o seu direito, o declare e o efetive, realizando-o na sua plenitude. Só assim se terá 

por concretizado o princípio da efetividade do direito. E para isso o processo deve se 

valer de instrumentos que possibilitem uma ação rápida e eficiente do juiz, de 

maneira a não permitir que o tempo interfira em uma pronta solução, mesmo que 

provisória, do conflito. A pronta atuação do juiz, fazendo uso dos meios legais e 

instrumentar do processo, evita o risco de dano ao direito do autor, tornando-o 

efetivo. E a antecipação da tutela se presta eficientemente para isso.  

O processo, no tocante ao princípio da efetividade, deve dispor de 

instrumentos adequados à tutela de todos os direitos; deve assegurar o gozo pleno 

da utilidade prevista no ordenamento jurídico; deve garantir um resultado com o 

mínimo de dispêndio de tempo, energias e sacrifício. 

O direito material deve ostentar abstração apenas na configuração normativa, 

como parâmetro de conduta social. Ocorrendo evento que materialize refração à 



 

norma jurídica, o direito deve se fazer presente de forma concreta, como valor cuja 

efetividade, impostergável, realmente satisfaça as necessidades daqueles que 

exibem titularidade. 

O direito somente cumpre com a sua função institucional e satisfaz a 

expectativa e a confiança da sociedade quando, provocada a atuação estatal, tendo-

se o processo como instrumento, se faz presente de forma efetiva, resolvendo os 

conflitos e dando a cada o que é seu.  

O pensamento de que o processo deve garantir a eficácia do direito material 

é, há tempos, muito discutido. Entretanto, foi através da recomendação de 

Chiovenda, no sentido de que o processo deve dar a quem tem direito, na medida 

do que for possível na prática, tudo aquilo e precisamente aquilo que ele tem o 

direito de obter, que a efetividade do processo tornou-se meta a ser alcançada por 

àqueles que buscam realizar a justiça com maior segurança, entendendo ser o 

processo, meio para garantir a justa composição do litígio. 

Nesse sentido, pode-se verificar que a idéia de efetividade do processo 

coaduna-se com a de instrumentalidade do processo, no sentido de que visa à 

realização do direito material. É inegável, assim, que o instituto da antecipação de 

tutela presente no art. 273 do CPC está atrelado à idéia de se buscar a eficiência do 

processo, ao proteger o direito de quem, em razão de uma cognição embora 

sumária, mas pautada por requisitos que possibilitam um mínimo de sensatez, ter 

razão no conflito. 

Estão na contramão da modernidade processual e, por conseguinte, da 

tendência universal de se buscar a efetividade do direito, aqueles que entendem que 

a idéia de efetividade do processo pode ser perigosa e ilusória quando levada às 

últimas conseqüências.  



 

Merece registro, nesse ponto da questão, o pensamento de José Maria 

Tesheiner34. Para o professor, a idéia de efetividade do processo somente seria 

viável se houvesse, no ordenamento jurídico-processual, “a fusão do processo de 

conhecimento com o de execução, na esperança, quiçá, de que as virtudes daquele 

processo, que sempre comporta uma sentença, transmitissem-se ao de execução 

que, em muitos casos, não vai além da certidão do oficial de justiça, de que não 

encontrou bens para penhorar”. Avançando, entende que essa efetividade poderia 

ser alcançada se a fusão do processo de conhecimento com o de execução 

possibilitasse a transformação da condenação em mandamento, sob pena de prisão, 

ressuscitando-se, assim, sob o nome de “desobediência à ordem judicial”, a velha 

prisão por dívidas. 

A efetividade do processo, como meio para garantir eficazmente o direito 

substancial deduzido em juízo, é fruto da idéia de valorização do ser humano, do 

direito fundamental de acesso à justiça, da busca pela justa composição da lide, sem 

o que não seria possível pensar em tornar realidade o sonho de uma sociedade 

justa e solidária. 

Nas ponderações de Cândido Rangel Dinamarco, inúmeros fatores, que se 

dizem perversos, opõem variada ordem de resistências a esse desideratum de plena 

efetividade prática do processo. São óbices legais às vezes, econômicos com 

bastante freqüência, culturais, psicológicos, etc. [...]; ora impedem o próprio ingresso 

em juízo, ora conduzem a decisões injustas; em grande medida influem sobre o 

modo-de-ser do processo e o tornam complicado e lento; e, em razão disso, surgem 

aqueles que põem em crise a utilidade das decisões judiciárias.35 

                                                
34 TESHEINER, José Maria. Efetividade do processo: uma ilusão. Disponível em: 
<http://www.tex.pro.br>. Acesso em: 08 set. 2005. 
35 DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do processo civil moderno. 5. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2002. p. 593. 



 

A efetividade do processo, assim, depende de vários fatores. A busca por 

uma rápida e justa composição do litígio, fim buscado por aqueles que demandam 

em juízo, é interesse não só das partes envolvidas na relação processual – autor e 

réu –, mas de toda a sociedade e, principalmente, do Estado36. 

 

 

2.6 O real significado do acesso à justiça 

 

 

O princípio da inafastabilidade quanto à apreciação de toda e qualquer lesão 

ou ameaça a direito, previsto no dispositivo constitucional antes referido, garantindo 

o acesso à justiça, deve ser entendido, não apenas como um direito público 

subjetivo de ação, mas também como o direito que o jurisdicionado tem de ver a sua 

demanda julgada de forma rápida, eficiente e eficaz; o direito de uma análise isenta, 

que retrate a imparcialidade do juiz, baseada na lei; que o seu direito material seja 

garantido da mesma forma que o faria se pudesse dispor da justiça privada37. 

Para Cintra, Grinover e Dinamarco (1998, p. 33) 

 

acesso à justiça não se identifica, pois, com mera admissão ao processo, 
ou possibilidade de ingresso em juízo. Para que haja o efetivo acesso à 
justiça é indispensável que o maior número possível de pessoas seja 
admitido a demandar e a defender-se adequadamente (inclusive em 
processo criminal), sendo também condenável as restrições quanto a 
determinadas causas (pequeno valor, interesses difusos); mas para a 
integralidade do acesso à justiça é preciso isso e muito mais38. 

 

                                                
36 Um processo que se alonga além do necessário representa um custo altíssimo para a 
administração da justiça. MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela antecipatória, julgamento antecipado 
e execução imediata da sentença. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 231. 
37 DORIA, Rogéria Dotti. A tutela antecipada em relação à parte incontroversa da demanda. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 26. 
38 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Teoria geral do processo. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 33. 



 

Esses mesmos autores ensinam que  

 

a ordem jurídico-positiva (Constituição e leis ordinárias) e o lavor dos 
processualistas modernos têm posto em destaque uma série de princípios e 
garantias que, somados e interpretados harmoniosamente, constituem o 
traçado do caminho que conduz as partes à ordem jurídica justa. O acesso 
à justiça é, pois, a idéia central a que converge toda a oferta constitucional e 
legal desses princípios e garantias. Assim, (a) oferece-se a mais ampla 
admissão de pessoas e causas ao processo (universalidade da jurisdição), 
depois (b) garante-se a todas elas (no cível e no criminal) a observância das 
regras que consubstanciam o devido processo legal, para que (c) possam 
participar intensamente da formação do convencimento do juiz que irá julgar 
a causa (princípio do contraditório), podendo exigir dele a (d) efetividade de 
uma participação em diálogo, tudo isso com vistas a preparar uma solução 
que seja justa, seja capaz de eliminar todo o resíduo de insatisfação. Eis a 
dinâmica dos princípios e garantias do processo, na sua interação 
teleológica apontada para a pacificação com justiça39. 

 

Não significa isso que os princípios e garantias acima referidos devam ser 

observados de modo a, prestigiando-se excessivamente e de forma absoluta a 

segurança da decisão judicial, criar obstáculo ou procrastinar uma solução justa em 

razão do tempo do processo. Ou seja, a amplitude do acesso à justiça, ou melhor, 

do acesso à ordem jurídica justa será tão mais efetiva quanto menor for o tempo 

gasto na entrega da tutela pretendida, mesmo que provisória, desde que possibilite 

ao solicitante, por conta da verossimilhança das alegações e consistência das 

provas, a fruição do direito deduzido. 

Paulo Roberto de Gouvêa Medina, a respeito do tema, assinala que “o acesso 

à justiça, nas palavras de Cappelletti e Garth, pode ‘ser encarado como o requisito 

fundamental – mais básico dos direitos humanos – de um sistema jurídico moderno 

e igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos’. 

Trata-se de um direito social, cujo escopo não é só o de ingressar em juízo, 

deduzindo uma pretensão ou formulando uma defesa, mas é também e 

necessariamente o de que o jurisdicionado possa receber da Justiça tratamento 
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isonômico, uma vez superadas eventuais desigualdades de armas (isto é, desníveis 

de ordem econômica) suscetíveis de tornar, para uma das partes, excessivamente 

pesado o ônus de alegar e provar os fatos de seu interesse”40. 

O acesso à justiça, assim, é muito mais do que bater às portas do Judiciário. 

É, antes de tudo, a obtenção junto ao Estado-juiz da tutela do direito deduzido em 

tempo razoável, evitando-se danos que a demora na prestação jurisdicional acarreta, 

sem perder de vista a necessária atuação, embora protraída a oportunidade, de 

outros direitos e garantias fundamentais.  
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CAPÍTULO III 

A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 

 

 

3.1 A origem remota da tutela antecipada 

 

 

Conquanto pareça uma novidade, recebida com entusiasmo, a tutela 

antecipada tem sua origem remota no Direito romano clássico. Já naquele tempo se 

fazia uso de provimentos provisórios, com base em meros pressupostos de serem 

verdadeiras as alegações de quem os pedia, como meio de proteger o titular do 

direito lesado, em breve tempo e sem as complicações do procedimento regular41. 

Eram os chamados interdicta. 

 

 

3.2 A tutela antecipada antes da reforma pontual (Lei nº 8.952/94) 

 

 

A extremada valorização pela doutrina processual civil clássica da 

ordinariedade do processo de conhecimento, imbricando-lhe o de execução, não 

impediu que ao longo dos anos fossem surgindo tutelas diferenciadas, fora daquela 
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solução tradicional mediante uma sentença de mérito com trânsito em julgado, após 

uma dialética triangular voltada para uma atividade cognoscente plena.  

Assim, antes da revolução promovida pela reforma processual pontual de 

1994, já existiam inúmeras modalidades de tutela que tocavam, ora a título de 

cautelaridade satisfativa, ora antecipando os efeitos da pretensão formulada. 

A doutrina, representada por autores do porte de Humberto Theodoro Júnior e 

Nelson Nery Junior, menciona outros instrumentos, já existentes no direito brasileiro 

antes da reforma processual, destinados ao adiantamento dos efeitos da tutela de 

mérito, tais como as liminares nas ações possessórias de força nova, liminar em 

ação de despejo, liminares nos remédios constitucionais, busca e apreensão de 

menor em poder de terceiro, as erroneamente chamadas cautelares satisfativas, a 

liminar na ação civil pública42. 

Nessa mesma linha doutrinária anota Cândido Rangel Dinamarco que, não 

obstante a inclusão do instituto da tutela antecipada ter se dado de modo geral e 

definitivo através da reforma processual pela Lei nº. 8.952, de 13.12.94, já existiam 

na sistemática processual medidas de caráter antecipatório, como por exemplo, o 

interdito possessório, as liminares em mandado de segurança, em ação direta de 

inconstitucionalidade ou em ação civil pública. Desse modo, a grande inovação 

trazida por esta Reforma, nas palavras do grande processualista, foi a 

institucionalização do poder geral de antecipação43. 

Nesse sentido assevera o professor Humberto Theodoro Junior que  

 

muito antes da reforma que introduziu em nosso Código de Processo Civil a 
figura da ‘antecipação de tutela’ (Lei nº. 8.952, de 13.12.1994), já se notava 
uma inquietação na consciência jurídica universal em torno da necessidade 
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43 DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova era do processo civil. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 72. 



 

de evitar o perigo de a demora do processo comum transformá-lo em 
providência inútil para cumprimento de sua função natural de instrumento 
de atuação e defesa do direito subjetivo material da parte vencedora44. 

 

 

3.3 Fundamento constitucional da antecipação da tutela 

 

 

A Constituição Federal, no art. 5º, XXXV, assegura a todos o direito de ter as 

suas demandas jurídicas – lesão ou ameaça a direito – apreciadas pelo Poder 

Judiciário. Essa disposição configura o direito fundamental de amplo acesso à 

Justiça. A amplitude desse direito compreende não só a provocação do Estado-juiz 

para a obtenção de uma decisão, mas também que a decisão se dê em prazo 

razoável, com elevado potencial de atuar eficazmente no plano dos fatos. 

Por outro lado, quando a Constituição assegura a todos o amplo acesso à 

justiça, na verdade está garantindo a tutela jurisdicional do Estado-juiz, que deve ser 

adequada, efetiva e, principalmente, tempestiva.  

Esse direito fundamental, entretanto, não pode afastar ou relegar outros de 

igual relevância jurídica; aqueles que, no mesmo grau de importância, sem 

divergência hierárquica, têm a mesma matriz constitucional e que dão os contornos 

da segurança jurídica da atuação jurisdicional. Essa, por conseguinte, impõe a 

observância de outros princípios, tais quais – entre outros – o do devido processo 

legal, do contraditório e da ampla defesa. E em toda atuação jurisdicional, 

especialmente a levada a efeito em processo contencioso – mesmo nos 

procedimentos de jurisdição voluntária a lei exige a citação de todos os interessados, 

sob pena de nulidade –, esses princípios devem estar presentes. Inevitável, assim, o 
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confronto entre os princípios. O amplo acesso à Justiça e todos os seus 

consectários, que dão suporte constitucional à antecipação dos efeitos da tutela, 

confrontam-se com a necessidade de atuação de uma segurança jurídica, mínima 

que seja, imbricada ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. 

Quid juris, em tais casos? 

Confrontos entre princípios resolvem-se com a aplicação de outros princípios. 

Estes, de índole destacadamente conciliatória e, por isso mesmo, sem minimizar a 

importância de uns frente a outros, atuam de modo a dar-lhe, no caso concreto, uma 

interpretação harmoniosa, de sorte que a solução não desprestigie nem uns nem 

outros. E não poderia ser diferente, uma vez que o Sistema Jurídico como um todo 

preza pelo equilíbrio, pela coerência e, em especial, pela harmonia do universo 

normativo que o caracteriza.  

Sendo assim, há princípios que, empregados na solução de confrontos entre 

outros princípios, servem, também, de fundamento àquele ou àqueles que, no 

embate, atuam de forma mais consistente. E por serem princípios de índole especial 

têm assento normativo no arcabouço constitucional, embora não revelados 

expressamente.   

Nesse raciocínio, a antecipação dos efeitos da tutela, não só teria fundamento 

no amplo acesso à Justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, mas 

também, por conta da utilização que deles se faz na solução conciliatória dos 

conflitos normativos, nos princípios da necessidade, da proporcionalidade e da 

menor restrição possível, também chamado de proibição de excesso e da 

salvaguarda do núcleo essencial. Todos esses princípios, considerados pelo 

legislador – quando da elaboração das leis – e evocados pelo julgador – na função 



 

de interpretar e aplicar as disposições normativas legais – dão suporte orgânico, 

sistemático e jurídico à antecipação dos efeitos da tutela. 

O princípio da necessidade enuncia que a regra de solução, que restringe 

direitos fundamentais, somente será legítima, ou seja, estará em consonância com o 

sistema jurídico, a partir de uma aceitação pelo conjunto normativo (principiológico) 

constitucional, quando o conflito for efetivo, real e não for possível a atuação 

simultânea, no mesmo grau, dos direitos fundamentais sob tensão. E é isso 

justamente o que se dá no caso da tutela antecipada. Os direitos fundamentais em 

conflito – no caso, o amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF), de um lado, e o 

devido processo legal (art. 5º, LIV, CF), o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, 

CF), do outro –, decorrentes de princípios firmemente incorporados à constituição, 

não possibilitam, na instrumentalidade do processo, uma atuação simultânea no 

mesmo nível. Inevitável, em razão disso, como forma de preservar-se a harmonia 

jurídica do sistema, que uns têm que ceder um espaço maior de atuação a outro, por 

conta, especialmente, do ganho social. A regra de solução, no caso desse conflito – 

amplo acesso à Justiça e segurança jurídica –, na percepção do legislador, se fez 

necessária. Em conseqüência, a Lei nº 8.952/94 incorporou ao ordenamento jurídico 

a tutela antecipada que não apenas modernizou o processo, mas também deu maior 

destaque, revelando o seu elevado grau de importância, por conta, repita-se, do 

ganho social, ao princípio do amplo acesso à Justiça.  

Enfim, real o conflito, necessária a regra de solução – justamente a 

antecipação dos efeitos da tutela. 

O princípio da proporcionalidade, além de sua finalidade específica, que será 

tratada mais adiante, serve também para respaldar, com laivos de 

constitucionalidade, a tutela antecipada. De acordo com o princípio, a regra de 



 

solução não poderá impor restrição excessiva a qualquer dos direitos fundamentais 

em conflito; a limitação imposta pela regra há de ter por baliza uma restrição que se 

pretende mínima, mas necessária à harmonização dos direitos. Ou seja, a regra de 

solução, como meio, não poderá ir além do absolutamente necessário a consecução 

de um fim, e que este, em face dos outros direitos em conflito, que cederam espaço 

de atuação, justifique o meio empregado. Nesse contexto, os elementos de 

conteúdo interno (subprincípios) da proporcionalidade hão de ser ponderados, de 

sorte que se cheque à conclusão de que a regra de solução (meio) não se apresenta 

refratária ao sistema jurídico, especialmente do ponto de vista constitucional.    

Nesse rumo, os subprincípios contidos na proporcionalidade, ponderados 

sucessivamente, mas de forma coordenada entre si e em harmonia com o continente 

– a proporcionalidade –, respaldam a legitimidade da regra de solução expressa na 

tutela antecipada. A adequação do meio ou pertinência dá os contornos de sua 

medida, validade e conformidade. O meio a ser empregado, em face dessa 

ponderação, deve ser o adequado ao alcance do fim. A adequação do meio 

confunde-se com a sua idoneidade. Ou seja, o meio deve ser idôneo à consecução 

da finalidade, sob pena de configurar inconstitucionalidade. A necessidade ou 

exigibilidade do meio, por sua vez, implica em ser este o recurso, dentre os 

disponíveis, capaz de não apenas alcançar o fim, mas também de causar o menor 

dano possível ao direito ou princípio que, momentaneamente, cedeu espaço de 

atuação ao direito ou princípio prevalecente. Em razão disso, a necessidade deve 

conter, na sua configuração, limites de repercussão no direito afetado, de sorte a 

não infirmá-lo excessivamente, mas, tout court, aliviar o seu grau de atuação 

naquele caso delimitado. E isso implica escolha ponderada do meio, entre os 



 

possíveis, alternativamente, que menos dano cause aos direitos fundamentais, que 

por conta do conflito tiveram que dar ligeira preferência à atuação do preponderante. 

Por último, o subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito. O resultado 

(o ganho, do ponto de vista da justiça social), justifica o meio emprego. O ganho, 

proporcionalmente, foi superior aos danos ou limitações impostas aos outros direitos 

fundamentais? Se a resposta for positiva, o meio será tido por legítimo. Na afirmação 

de Humberto Ávila, “o exame da proporcionalidade em sentido estrito exige 

comparação entre a importância do fim e a intensidade da restrição aos direitos 

fundamentais”45. A verificação da proporcionalidade em sentido estrito, percebe-se, 

é o ponto alto da ponderação sobre a legitimidade do meio em razão do fim 

colimado, vis-a-vis direitos fundamentais por ele de alguma forma atingidos. 

O princípio da menor restrição possível, também chamado de proibição de 

excesso e da salvaguarda do núcleo essencial, coloca-se ao lado dos princípios da 

necessidade e da proporcionalidade no elenco dos que exibem índole conciliatória, 

para fins de solução, na ocorrência de conflito entre direitos fundamentais. Tenha-se 

por certo que os princípios que dão suporte jurídico a direitos fundamentais não são 

absolutos, porquanto situações há em que se verão uns diante de outros, tentando, 

todos, uma posição de proeminência. Assim, a relatividade é um dos aspectos que 

os distingue. Entretanto, essa relatividade encontra-se balizada por concessão que 

se comporta dentro de certos limites. Ou seja, a concessão permitida é de tal sorte 

que apenas aquiesce com a atuação mais destacada de um ou uns dos direitos 

fundamentais em conflito. Isso implica a preservação do núcleo essencial 

caracterizador da essência conceitual do princípio. Na verdade, isso significa que 
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restrição deve ser a mínima possível, que o excesso restritivo deve ser permitido, 

que seja salvaguardas o núcleo essencial do princípio.  

Discorrendo sobre esse princípio, Humberto Ávila adverte que  

 

A promoção das finalidades constitucionais postas possui, porém, um limite. 
Esse limite é fornecido pelo postulado da proibição de excesso. Muitas 
vezes denominado pelo Supremo Tribunal Federal com uma das facetas do 
princípio da proporcionalidade, o postulado da proibição de excesso proíbe 
a restrição excessiva de qualquer direito fundamental46.  

 

A importância do princípio pode ser aferida pelo seu campo de atuação. Em 

toda e qualquer situação em que direitos fundamentais se acham em conflito, um 

tentando sobressair-se ao outro, tendo os dois a mesma matriz constitucional, ali 

estará presente o princípio da proibição de excesso, como instrumento de 

preservação dos núcleos essenciais, estabelecendo uma harmonia entre ambos, 

embora com uma ligeira preponderância, naquela situação, de um sobre o outro. 

É ainda de Humberto Ávila a ponderação de que  

 

A proibição de excesso está presente em qualquer contexto em que um 
direito fundamental esteja sendo restringido. Por isso, deve ser investigado 
separadamente do postulado da proporcionalidade: sua aplicação não 
pressupõe a existência de uma relação de causalidade entre um meio e um 
fim. O postulado da proibição de excesso depende, unicamente, de estar 
um direito fundamental sendo excessivamente restringido47. 

 

Em razão dessas ponderações, pode-se concluir que os princípios da 

necessidade, da proporcionalidade e da proibição de excesso, a par da destacada 

função hermenêutica de índole conciliatória ou de afastamento de normas 

incompatíveis, servem também de fundamento constitucional à tutela antecipada, 

embora não expressos no ordenamento superior, mas nele inserido, permeando-o 
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aqui e acolá. E porque dessa conclusão? Diante do conflito entre os direitos 

fundamentais decorrentes dos princípios do amplo acesso à Justiça e do devido 

processo legal, do contraditório e da ampla defesa é necessária uma regra de 

solução? Evidentemente que sim. E que regra é essa? A que instituiu a tutela 

antecipada. O princípio da proporcionalidade prestigia a regra de solução, a tutela 

antecipada? Sim, porquanto o meio empregado, marcado pela adequação e 

exigibilidade – a regra de solução, a tutela antecipada –, estabelece um ganho social 

proporcionalmente significativo, enaltecendo a efetividade do amplo acesso à 

Justiça, sem negar a atuação do devido processo legal, do contraditório e da ampla 

defesa. Estes, no caso, apenas têm adiado o momento de atuação para depois da 

apreciação judicial de cabimento ou não da antecipação dos efeitos da tutela 

requerida pelo autor, em face dos argumentos, evidências e pressupostos legais. 

Por fim, a proibição de excesso foi respeitada? Sim. A atuação dos núcleos 

essenciais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, no 

confronto com o amplo acesso à Justiça, foi mantida, salvaguardada. Pode até se 

dizer que não apenas os núcleos, mas os princípios na integralidade foram 

preservados, uma vez que apenas tiveram protraída a oportunidade de atuação. 

Conquanto pareça paradoxal, o princípio do devido processo legal pode, 

também, servir de fundamento constitucional à tutela antecipada. A revalorização da 

concepção substantiva do devido processo legal – o substantive due process – 

colocando-o ao lado, no mesmo grau de importância, da garantia instrumental do 

princípio – o procedural due process – legitima a tutela antecipada, dando-lhe 

saudação constitucional. A essa conclusão se pode chegar por conta da ponderação 

de razoabilidade e racionalidade contida na essência do princípio no aspecto 

substancial. Em razão do ganho social decorrente da tutela antecipada, amparada, 



 

na origem, pelo princípio do amplo acesso à Justiça, a norma que a expressa 

satisfaz positivamente as ponderações de razoabilidade e racionalidade contidas no 

substantive due process.  

Interessante observar que todos os princípios que servem de fundamento à 

tutela antecipada têm uma correlação, uns auxiliando os outros, numa rede que a 

protege de qualquer tentativa de infirmá-la do ponto de vista constitucional. 

 

 

3.4 Conceito de tutela antecipada 

 

 

Tutelar, no sentido comum, significa proteger, amparar defender. Antecipar, 

por sua vez, significa chegar antes, adiantar, anteceder. E é justamente nesse 

sentido que essa expressão deve ser entendida no campo jurídico. Ou seja, 

antecipar os efeitos da tutela é deliberar de forma positiva, em um momento anterior 

ao normal, mediante a atuação de algumas circunstâncias, condições ou requisitos, 

o pedido expressamente formulado quando do ajuizamento da ação. 

Como medida satisfativa a tutela antecipada busca a eficácia do provimento 

jurisdicional, que nada mais é que a possibilidade de a decisão produzir 

transformações no mundo empírico, no plano real e concreto dos fatos, com o 

objetivo de gerar a satisfação do credor48. 

Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart anotam que  

 

a técnica antecipatória visa apenas a distribuir o ônus do tempo do 
processo. É preciso que os operadores do direito compreendam a 
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importância do novo instituto e o usem de forma adequada. Não há motivos 
para timidez no seu uso, pois o remédio surgiu para eliminar um mal que já 
está instalado, uma vez que o tempo do processo sempre prejudicou o 
autor que tem razão. É necessário que o juiz compreenda que não pode 
haver efetividade sem riscos49. 

 

A antecipação de tutela consubstancia uma das técnicas para solucionar o 

problema da demora na entrega da entrega da prestação jurisdicional, suavizando o 

peso do ônus de espera no processo, que se desloca dos ombros do autor, que 

tinha que aguardar pela sentença passado em julgado, para os ombros do réu, que 

se vê liminarmente obrigado a satisfazer a pretensão do autor50. 

Humberto Theodoro Junior, por sua vez, entende a antecipação da tutela, 

como efeito da decisão que reconhece e declara de plano o direito alegado pelo 

autor, porque nela o juiz adianta, para antes do momento reservado ao normal 

julgamento do mérito, o provimento que, de ordinário, somente deveria ocorrer 

depois de exaurida a apreciação de toda a controvérsia e prolatada a sentença 

definitiva”51. 

 

 

3.5 Amplitude da tutela antecipada 

 

 

A antecipação da tutela, nos termos do art. 273, caput, do Código de 

Processo Civil, poderá ter como objeto a integralidade ou não do pedido. Ou seja, o 

requerimento de antecipação formulado pela parte, pode atingir a totalidade do 
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pedido ou apenas parte dele. E isso poderá se dar sempre que os requisitos 

atinentes à antecipação possam ser atendidos apenas quanto a parte da demanda. 

Neste tema merece destaque o teor do novo § 6º do art. 273, do CPC, 

acrescentado pela Lei nº 10.444, de 07.05.2000, que cuida de casos nos quais se 

torna cabível e mais facilmente alcançável a antecipação da tutela. Trata-se da 

cumulação de pedidos, quando o réu contesta apenas um ou alguns deles, deixando 

incontroversos outros. Em situações que tais deve o juiz, antecipadamente, ou seja, 

antes da sentença definitiva de mérito, antecipar o pedido incontroverso, seja ele por 

expresso reconhecimento da procedência pelo réu, seja pela ausência de 

contestação. O juiz não deve se abster de tal providência. Não faz sentido que 

incontroverso o direito, o autor aguarde o final da demanda para obter a decisão de 

tutela.  

Quanto aos tipos de demandas (ações), não há, em regra, limitação. O que 

deve ser observado, por razão de coerência, é a compatibilidade. A priori, por conta 

da eficácia da medida e atendimento efetivo ao que se pretende por acesso à ordem 

jurídica justa, a sua utilização deve a mais ampla possível.  

Esse entendimento conduz à necessidade de se otimizar, nas lides do dia-a-

dia nos tribunais, o emprego do instituto. Isso, certamente, além de uma pronta 

resposta àquele que, satisfazendo os requisitos pertinentes, de fato é o titular do 

direito em questão, divide o ônus do tempo do processo, possibilitando a sua 

conclusão sem demora excessiva. 

 

 

 

 



 

 

 

3.6 Requisitos da tutela antecipada 

 

 

Os institutos jurídicos, como de resto toda e qualquer norma, não surgem do 

nada. Decorrem, invariavelmente, de situações recorrentes nas relações sociais, 

suscitando conflitos ou insatisfações que demandam uma providência resolutiva ou 

pacificadora por parte do Estado. Cabe lembrar, aqui, a teoria tridimensional do 

direito de Miguel Reale que envolve a norma. Segundo o ilustre professor, “(a) onde 

quer que haja um fenômeno jurídico, há, sempre e necessariamente, um fato 

subjacente (fato econômico, geográfico, demográfico, de ordem técnica etc.), um 

valor, que confere determinada significação a esse fato, inclinando ou determinando 

a ação dos homens no sentido de atingir ou preservar certa finalidade ou objetivo; e, 

finalmente, uma regra ou norma, que representa a relação ou medida que integra 

um daqueles elementos ao outro; (b) tais elementos ou fatores (fato, valor e norma) 

não existem separados um dos outros, mas coexistem numa unidade concreta; (c) 

mais ainda, esses elementos ou fatores não só se exigem reciprocamente, mas 

atuam como elos de um processo de tal modo que a vida do Direito resulta da 

interação dinâmica e dialética dos três elementos que a integram”52. 

A norma que dá vida e contorno jurídico à antecipação da tutela não se afasta 

desse padrão teórico. Antes do ingresso normativo da tutela antecipada no mundo 

jurídico, o princípio do amplo acesso à Justiça não se fazia sentir na sua inteireza. A 

demora na prestação jurisdicional, mesmo nos casos em que o autor lograva, de 
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pronto, comprovar, com razoável probabilidade de certeza o seu direito, não raro 

resultava em injustiça e, por conseguinte, na ineficiência jurídica daquele princípio. 

Não sem razão, à recorrência desse fato foi atribuído um valor, que resultou a na 

elaboração da norma expressa no art. 273 do Código de Processo Civil. O amplo 

acesso à Justiça foi assim enaltecido, passando a ostentar merecido destaque, em 

razão do elevado grau de efetividade que atingiu. 

Mas dada a repercussão da norma no sistema, dando ensejo a situação de 

confronto com outras que consagram importantes direitos fundamentais – devido 

processo legal e consectários do contraditório e da ampla defesa –, o legislador 

estabeleceu pressupostos sem os quais a concessão da antecipação se torna 

inviável. E esses pressupostos, por conta da natureza antecipatória de mérito da 

decisão judicial favorável, privando momentaneamente a parte contrária do bem da 

vida e impondo dilação à oportunidade de esta, com amplitude, exercer seu direito 

de resposta, são bem mais rigorosos ou exigentes do que aqueles  necessários à 

concessão de medidas cautelares. E isso se justifica pelos efeitos e eficácia da 

decisão judicial. Enquanto na medida cautelar a decisão apenas resguarda o bem 

sobre o qual incide a disputa da demanda, como forma de garantir a eficácia da 

decisão definitiva de mérito, na medida antecipatória a decisão no início da 

demanda, in limine, portanto, e inaudita altera parte, sem conhecimento ou audiência 

da parte contrária, por conseguinte, antecipa, embora provisoriamente, o próprio 

bem. Consistente e necessária, por isso, a prudência do legislador. 

Quanto à distinção entre a antecipação da tutela e a cautelar, o entendimento 

doutrinário dominante pode ser extraído da lição de Humberto Theodoro Júnior, para 

quem “Tanto a medida cautelar propriamente dita (objeto de ação cautelar) como a 

medida antecipatória (objeto de liminar na própria ação principal) representam 



 

providências, de natureza emergencial, executiva e sumária, adotadas em caráter 

provisório. O que, todavia, as distingue, em substância, é que a tutela cautelar 

apenas assegura uma pretensão, enquanto a tutela antecipatória realiza de imediato 

a pretensão. A antecipação de tutela somente é possível dentro da própria ação 

principal. Já a medida cautelar é objeto de ação separada, que pode ser ajuizada 

antes da ação principal ou no seu curso”53.  

Essa, também, a lição de Wambier, Correia e Talamini, para os quais “o traço 

distintivo predominante reside na finalidade da media cautelar: precipuamente a de 

evitar ou a de minimizar o risco de eficácia do provimento final. A tutela antecipada 

pressupõe direito que, desde logo, aparece como evidente e que por isso deve ser 

tutelado de forma especial pelo sistema”54. 

A prudência do legislador estabeleceu, para a antecipação dos efeitos da 

tutela, pressupostos (requisitos) positivos e negativo; aqueles voltados ao 

fornecimento de elementos por conta dos quais o julgador possa avaliar e firmar 

convencimento da probabilidade do direito do autor; este, direcionado à prevenção 

de dano ao réu. 

Assim, antecipação da tutela, para ser concedida pelo juiz, deve atender a 

alguns requisitos. Segundo o texto do art. 273 do CPC, são os seguintes: 

a) requerimento da parte; 

b) produção de prova inequívoca dos fatos arrolados na inicial: 

c) convencimento do juiz em torno da verossimilhança da alegação da parte; 

d) fundando receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou 
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e) caracterização de abuso de direito de defesa ou manifesto protesto 

protelatório do réu; e 

f) possibilidade de reverter a medida antecipada, caso o resultado da ação 

venha a ser contrária à pretensão da parte que requereu a antecipação. 

 

Esses requisitos serão, na seqüência, com a atenção e profundidade que 

merecem, e com apoio em conhecidos doutrinadores, considerados. O importante, 

por ora, é se ter por estabelecido que a antecipação da tutela não se concretiza de 

modo aleatório, pela vontade da parte ou do julgador, mas, sim, pelos parâmetros 

legais, balizados por situações configuradoras da efetiva ocorrência dos requisitos 

que lhe são próprios. E não poderia ser diferente. A repercussão da media 

antecipatória de mérito na relação processual e no conceito público da atividade 

jurisdicional, não apenas recomendam, mas determinam que essa se dê no mais 

estrito limite da legalidade. 

 

 

3.7 Requerimento da parte 

 

 

Uma das primeiras condições ou requisitos para a ocorrência da antecipação 

da tutela é a manifestação da parte. Ou seja, a parte deve requerer esse tipo de 

deliberação por parte do juiz. E este, por sua vez, não deve deliberar a respeito de 

ofício. 



 

Este requisito está de acordo com o princípio da demanda ou da iniciativa das 

partes, segundo o qual o juiz fica limitado aos pedidos formulados pelas partes. Ou 

seja, ne procedata iudex ex officio.  

Não obstante esse requisito, orientado pelo princípio referido, seria possível 

ou, de outra forma, seria razoável entender-se que, embora a parte não tenha 

formulado expressamente pedido de antecipação da tutela, o juiz, em homenagem 

ao princípio da efetividade e do amplo acesso à justiça, poderia, diante de 

consistente evidência, antecipar os efeitos de uma decisão de mérito favorável à 

parte? É um tema que merece reflexão. 

Nesse tema, é oportuno assinalar o que diz o professor Antônio Cláudio da 

Costa Machado: “observe-se, já sob esse aspecto, que, em hipótese alguma, a 

providência antecipatória poderá ser concedida ex officio”55. 

 

 

3.8 Prova inequívoca 

 

 

Este requisito deve ser ponderado com cautela. O termo inequívoco, aqui, 

não tem o sentido de incontestável, mas, sim, de evidente. Toda prova, no mundo 

jurídico, pode ser contestada; e isso é natural diante do elevado grau de 

subjetividade daquele que a considera. Na antecipação da tutela, entretanto, basta 

que a prova exibe razoável grau de probabilidade de efetivamente confirmar o fato a 

que se reporta.  

                                                
55 MACHADO, Antonio Cláudio da Costa. Código de processo civil interpretado. 4. ed. São Paulo: 
Manole, 2005. p. 351. 



 

A prova inequívoca, no sentido de satisfazer o requisito da antecipação da 

tutela é a tida por robusta, contundente, convincente acerca da ocorrência dos fatos 

que compõem a causa petendi e que, por isso, produz convencimento da 

probabilidade de existência do direito afirmado56.  

Pondera Antônio Cláudio da Costa Machado que “prova inequívoca, como 

verdade processual, não existe, porque toda e qualquer prova depende de valoração 

judicial para ser reconhecida como boa, ou má, em face do princípio do livre 

convencimento (art. 131)”57. Tenha-se, assim, que o conceito de prova inequívoca 

não se esgota na prova em si, mas sofre a interferência valorativa, de elevado teor 

subjetivo, por parte do juiz.  

Para Humberto Theodoro Júnior,  

 

por prova inequívoca deve entender-se a que, por sua clareza e precisão, 
autorizaria, desde logo, um julgamento de acolhida do pedido formulado 
pelo autor (mérito), se o litígio, hipoteticamente, devesse ser julgado 
naquele instante. Não a elide a possibilidade, também hipotética, de que 
contraprova futura possa eventualmente desmerecê-la. No momento, 
porém, da concessão da medida provisória, a prova disponível não deve 
ensejar dúvida na convicção do julgador58. 

 

Há que se ter cautela para não confundir a prova inequívoca com a prova 

absolutamente conclusiva. Aquela basta para a concessão da antecipação da tutela, 

pela aparência e grau de probabilidade; esta há que se apresentar absolutamente 

induvidosa, indispensável a um pronunciamento de mérito.  

Ainda de acordo com Humberto Theodoro Junior prova inequívoca “é, em 

outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença 

                                                
56 MACHADO, Antonio Cláudio da Costa. Tutela antecipada. São Paulo: Oliveira Mendes, 1998. p. 
402. 
57 MACHADO, Antonio Cláudio da Costa. Código de processo civil interpretado. 4. ed. São Paulo: 
Manole, 2005. p. 352 
58 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 41. ed. Rio de Janeiro: 
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de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a 

causa julgada desde logo” 59. 

Observa Luciana Gontijo Carreira Alvim que  

 

a prova inequívoca dever ser entendida com a reserva natural a todo meio 
probatório, pois uma prova pode ingressar no processo como inequívoca e, 
encerrada a fase instrutória, se revelar equívoca e totalmente imprestável 
para provar o que pretendia. Pode, por exemplo, uma escritura pública ser 
exibida para comprovar a propriedade de um imóvel, e, ao final, ficar 
provado tratar-se de um documento falsificado60. 

 

 

3.9 Verossimilhança da alegação 

 

 

Verossímil é o que parece ser. E esse é o sentido que se deve atribuir a esse 

requisito. As alegações da parte devem exibir um quadro de verossimilhança que 

convença o juiz de sua razoabilidade.  

Se num primeiro momento, o sentido da dessa expressão equivale à 

“aparência da verdade”, tal juízo não se mostra de todo correto, posto que a simples 

aparência pode corresponder, ou não, à verdade traduzida em termos de um juízo 

provável, justificador de provimento antecipado61.  

Conquanto se possa identificar a verossimilhança com o fumus boni iuris, 

necessária para a concessão de tutela cautelar, deve-se a ela atribuir efeito mais 

acentuado, por conta da probabilidade de encerra, embora menos que a certeza 

necessária para o julgamento de mérito.    

Para Humberto Theodoro Junior verossimilhança da alegação  

                                                
59 Idem, p. 572. 
60 ALVIM, Luciana Gontijo Carreira. Tutela antecipada na sentença. Rio de Janeiro: Forense, 2005. 
p. 43. 
61 ALVIM, op.cit., p. 50. 



 

 

refere-se ao juízo de convencimento a ser feito em torno de todo o quadro 
fático invocado pela parte que pretende a antecipação de tutela, não 
apenas quanto à existência de sue direito subjetivo material, mas também 
e, principalmente, no relativo ao perigo de dano e sua irreparabilidade, bem 
como ao abuso dos atos de defesa e de procrastinação praticados pelo 
réu62. 

 

Já no entendimento do processualista Alexandre Freitas Câmara “a 

verossimilhança a que se refere o caput do artigo 273 do Código de Processo Civil é 

a probabilidade de existência do direito alegado, probabilidade máxima, ou seja, é 

quase certo, para o julgador, que o direito alegado exista”63. 

 

 

3.10 Fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação 

 

 

Este requisito deve estar presente, perfeitamente configurado. Juntamente 

com o requisito anterior, representa o cerne do fundamento que justifica a concessão 

do provimento antecipatório. Há que estar jungido à verossimilhança, de modo a que 

o provimento se enquadre na moldura legal. 

O dano irreparável é aquele que, consumado, cria uma situação de tal ordem 

que não poderá ser restaurada de modo a restabelecer o status anterior. Por outro 

lado, o dano de difícil reparação é o que impõe à parte sacrifício desmesurado, 

transtorno elevado. Não verdade, para satisfazer o requisito, basta que o dano 

esteja configurado; seja irreparável; seja de difícil reparação.  

                                                
62 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 36. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2004. p. 572. 
63 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lineamentos do novo processo civil. Belo Horizonte: Del Rey, 
1995. p. 56. 



 

Não há necessidade, entretanto, que o dano, irreparável ou de difícil 

reparação, esteja conclusivamente configurado; basta, somente, que exista um 

fundado receio de sua ocorrência. Isso, não obstante, não dispensa que o receio 

deva ser avaliado com base em elementos concretos que, embora não conclusivos, 

possam incutir o convencimento de uma razoável probabilidade de ocorrência. Deve 

o autor, portanto, cuidar de aparelhar a demanda com os elementos necessários à 

configuração do risco de dano, de sorte a convencer o julgador da sua efetiva 

ocorrência. 

Nesse aspecto o juiz também de se conduzir com a ponderação necessária, 

de modo a que não satisfaça provisoriamente a pretensão do autor de forma 

indevida, importo indevido transtorno ao réu. 

Para o sempre lembrado Humberto Theodoro Junior, “receio fundado é o que 

não provém de simples temor subjetivo da parte, mas que nasce de dados 

concretos, seguros, objeto de prova suficiente para autorizar o juízo de 

verossimilhança, ou de grande probabilidade em torno do risco de prejuízo grave”64. 

E conclui: “É indispensável a ocorrência do risco de dano anormal cuja consumação 

possa comprometer, substancialmente, a satisfação do direito subjetivo da parte”65. 

 

 

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

 

 

As partes de uma demanda devem se conduzir com boa-fé, orientadas por 

princípios éticos tendo por parâmetro mínimo a moral processual. Mas isso nem 
                                                
64 THEODORO Junior, Humberto. Curso de direito processual civil. 36. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2004. p. 573. 
65 Idem. 



 

sempre acontece. As atitudes de uma das partes, geralmente o réu, podem 

configurar um verdadeiro atentado ao direito da parte contrária e um acinte ao labor 

da Justiça. Os instrumentos e as sanções que existiam até o advento da antecipação 

dos efeitos da tutela disciplinada no art. 273 do CPC, não eram suficientes a uma 

efetiva assistência ou proteção à parte que, tentando o reconhecimento judicial e a 

realização material do seu direito, tinha que suportar o ônus temporal, às vezes 

excessivo e frustrante daquele direito, da atitude não raro chicaneira da parte 

contrária. Esta, valendo-se do direito constitucional à ampla defesa, se comportava, 

exercendo-o de forma abusiva, requerendo diligências probatórias que, às vezes, em 

nada ou muito pouco contribuía com a questão da demanda; outras vezes, valendo-

se ainda deste mesmo direito, embora não ficasse claro o exercício abusivo, se 

conduzia no processo com evidente propósito protelatório, protraindo um desfecho 

que poderia se dar em pouco tempo.  

O abuso de direito nada mais é que do que o exercício indevido do direito, 

sem fundamento jurídico adequado, doloso, praticado de má-fé, com nítido intuito de 

prejudicar a outrem, ficando, quem assim procede, obrigado a ressarcir o prejuízo 

causado66.  

Configurado, por parte do réu, o abuso do direito de defesa ou o propósito 

protelatório, presentes, entretanto, os requisitos de prova inequívoca, 

verossimilhança das alegações do autor e reversibilidade do provimento, poderá o 

juiz, a requerimento deste, antecipar os efeitos da tutela. 

Uma questão interessante, neste aspecto do tema, é de se saber se o juiz 

pode, valendo-se de princípios como o da efetividade do processo e do amplo 

acesso à Justiça, configurado o abuso por parte do réu, conceder ex officio o 

                                                
66 CRETELLA NETO, José. Dicionário de Processo Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 3. 



 

provimento antecipatório de tutela. O novel princípio do ativismo judicial poderia, 

também, ser evocado para justificar um provimento antecipatório de tutela sem 

requerimento da parte interessada? É uma questão que precisa ser mais 

amplamente debatida, a fim de que, no caso de uma resposta positiva, está se dê de 

forma segura, sem agressão a qualquer princípio, especialmente do ne procedat 

judex ex officio. 

O Código de Processo Civil, visando coibir a litigância de má-fé, estabeleceu 

em seu art. 18, multa não excedente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa e 

indenização à parte contrária dos prejuízos que esta sofreu, mais honorários 

advocatícios e todas as despesas que a parte efetuou.  

Nesse sentido, tratando-se de antecipação de tutela, o abuso do direito de 

defesa, como requisito para sua concessão, além de outros pressupostos genéricos 

de natureza probatória, já verificados, é conseqüência da litigância de má-fé. 

Permite-se assim, seja concedida tutela antecipada nesses casos, condenando 

ainda quem assim procede com litigância de má-fé67. 

Desse modo, para tornar claro o que é abuso do direito de defesa, é 

necessário que a sua leitura se dê em conjunto com o disposto no art. 17 do CPC, 

que lista atitudes consideradas tipicamente abusivas do direito de defesa. Entre tais 

a talvez mais utilizada: opuser resistência injustificada ao andamento do processo – 

IV.  

De novo Humberto Theodoro Júnior:  

 

o abuso do direito de defesa ocorre quando o réu apresenta resistência à 
pretensão do autor, totalmente infundada ou contra direito expresso e, 

                                                
67 O abuso do direito de recorrer deve ser inibido, seja através da condenação por litigância de má-fé, 
seja mediante o indeferimento do recurso pelo relator (art. 557, CPC), ou ainda através da tutela 
antecipatória. MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela antecipatória, julgamento antecipado e 
execução imediata da sentença. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 234. 



 

ainda, quando emprega meios ilícitos ou escusos para forjar sua defesa. 
Esse abuso tanto pode ocorrer na contestação como em atos anteriores à 
propositura da ação, como notificação, interpelações, protestos ou troca de 
correspondências entre os litigantes68. 

 

Para Luciana Gontijo, abuso do direito de defesa “nada mais é do que o 

exercício indevido do direito, sem fundamento jurídico adequado, doloso, praticado 

de má-fé, com nítido intuito de prejudicar a outrem, ficando, quem assim procede, 

obrigado a ressarcir o prejuízo causado”69. 

A antecipação de tutela, no caso de abuso do direito de defesa ou manifesto 

propósito protelatório do réu – art. 273, II, CPC –, assevera Luiz Orione Neto,  

 

é a pura antecipação que visa reprimir a conduta processual do réu, que 
abusa de seu direito de defesa ou pratica atos manifestamente 
protelatórios. A tutela antecipatória pura prescinde dos pressupostos da 
urgência e do dano, vale dizer, basta a demonstração da chamada prova 
inequívoca conducente à verossimilhança, sem que haja necessidade da 
comprovação do periculum in mora, tendo em vista que ‘a tutela 
antecipatória pura, pois, é a que protege o direito evidente, e quanto mais 
evidente o direito do autor, mais nítido o abuso do direito de defesa 
perpetrado pelo réu70. 

 

 

3.12 Reversibilidade da antecipação 

 

 

A antecipação dos efeitos da tutela só é possível diante de situações cujo 

provimento antecipatório possa ser revertido. Ou seja, o requerimento antecipatório 

somente deve ser concedido – pelo menos a princípio – se, pela avaliação do juiz, o 
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provimento possa, quanto aos fatos, ser revertido, levando a situação ao status em 

que se encontrava antes da antecipação.  

Tenha-se em mente, assim, que a avaliação de reversibilidade prática do 

provimento antecipatório não é ônus do autor, na medida em que ao juiz cabe 

verificar, ex propria auctoritate, se a medida postulada pode, ou não, ser revertida, 

caso venha a ficar provado afinal não ter ele o direito que pleiteia71. 

A reversibilidade, assim, é, em regra, um dos requisitos para a concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela. 

Nesse sentido adverte o professor Humberto Theodoro Junior que  

 

a reversibilidade seja aferida dentro dos limites do processo em que a 
antecipação ocorre. Como é óbvio, não pode justificar a medida excepcional 
do art. 273 a vaga possibilidade de a parte prejudicada ser indenizada 
futuramente por aquele a quem se beneficiou com a medida antecipatória72.  

 

O perigo da irreversibilidade a que alude o § 2º do art. 273, nada tem a ver, 

segundo Luciana Gontijo, com o provimento em si, na medida em que toda decisão 

num determinado sentido comporta decisão em sentido contrário, senão com os 

efeitos fáticos dessa medida fora do processo73. 

Não obstante, alguns autores – Marinoni, Nelson Nery e Carreira Alvim – 

entendem que mesmo diante do risco de uma irreversibilidade, a antecipação dos 

efeitos da tutela, presentes os demais requisitos, não deve ser negada. Essas 

situações em muito se assemelhariam a outras ocorrentes em provimentos 

cautelares, que embora de natureza distinta, não poderiam, em regra, dar ensejo a 

provimento satisfativo. Admitir-se que o juiz não possa antecipar a tutela, quando a 
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p. 68.  
72 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 36. ed. Rio de Janeiro: 
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antecipação seja imprescindível para evitar um prejuízo irreversível ao direito do 

autor, seria o mesmo que afirmar que o legislador obrigou o juiz a correr o risco de 

provocar um dano irreversível ao direito que justamente lhe parecia mais provável74. 
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Paulo: Malheiros, 1996. p. 79. 



 

 

 

CAPÍTULO IV 

A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL, 

O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA 

 

 

4.1 Considerações prévias 

 

 

A antecipação dos efeitos da tutela em confronto com os princípios 

processuais constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla 

defesa, pode suscitar uma questão que tem a ver com a constitucionalidade ou não 

daquele instituto. Pode-se indagar: A antecipação dos efeitos da tutela estaria de 

acordo ou, de outra forma, não desatenderia os princípios processuais 

constitucionais acima referidos? 

Essa questão, que dimensiona o tema da dissertação, será tratada adiante. 

De início, destaca-se desde já a importância do princípio da proporcionalidade, de 

índole resolutiva, no balizamento da resposta à indagação. 

Merece referência de igual modo uma solução voltada à prevalência do direito 

– no devido tempo e na medida exata.  

 

 

 

 



 

 

 

4.2 O princípio do devido processo legal 

 

 

O princípio do devido processo legal configura uma verdadeira garantia, no 

sentido de que todos que se vêm submetidos às agruras de uma demanda judicial 

possam dispor e ser afetados por uma decisão justa, que só pode ser alcançada 

quando prestada a tutela jurisdicional dentro das normas processuais traçadas pelo 

Direito Processual Civil, das quais não é dado ao Estado declinar perante nenhuma 

causa (Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV)75. 

Para Humberto Theodoro Júnior a garantia do devido processo legal, porém, 

não se exaure na observância das formas da lei para a tramitação das causas em 

juízo. Compreende algumas categorias fundamentais como a garantia do juiz natural 

(CF, art. 5º, XXXVII) e do juiz competente (CF, art. 5º, LIII), a garantia de acesso à 

justiça (CF, art. 5º, XXXV), de ampla defesa e contraditório (CF, art. 5º, LV) e, ainda 

a de fundamentação de todas as decisões judiciais (art. 93, IX)76. 

Nesse contexto, modernamente a doutrina faz uma assimilação da idéia de 

devido processo legal à de processo justo. E conclui o professor:  

 

nesse âmbito o due process of law realiza, entre outras, a função de um 
superpríncipio, coordenando e delimitando todos os demais princípios que 
informam tanto o processo como o procedimento. Inspira e torna realizável 
a proporcionalidade e razoabilidade que deve prevalecer na vigência e 
harmonização de todos os princípios do direito processual de nosso 
tempo77. 
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76 Idem. 
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Para Nelson Nery Júnior  

 

são manifestações da cláusula devido processo legal, em sentido 
processual, garantir-se aos litigantes: acesso à justiça (direito de ação e 
defesa), igualdade de tratamento, publicidade dos atos processuais, 
regularidade do procedimento, contraditório e ampla defesa, realização de 
provas, julgamento por juiz imparcial (natural e competente), julgamento de 
acordo com provas obtidas licitamente, fundamentação das decisões 
judiciais etc.78 

 

Na lição do mestre Orlando Soares o princípio do devido processo legal, ou 

adequado processo legal (due process of law), corresponde ao exato cumprimento 

dos requisitos e formalidades processuais, considerados fundamentais (como, por 

exemplo, obrigatoriedade de citação do réu, juízo competente, garantia de ampla 

defesa), regras essas que o Direito inglês consagrou, inspirando a construção do 

ordenamento jurídico de outros países, como o Brasil79. 

Para Cândido Rangel Dinamarco com o advento da Constituição Federal de 

1988 e explicitação da garantia do inc. LIV de seu art. 5º, hoje não há dúvidas de 

que ela é portadora de numerosas limitações ao poder do legislador e não se 

resume a garantir o processo jurisdicional. Tal é a idéia do substantive due process, 

que proíbe leis contrárias aos direito s fundamentais assegurados na Constituição80.  

Segue o professor esclarecendo que “na vida do processo jurisdicional, a 

observância do procedimento e também das oportunidades integrantes do processo 

justo constitui imposição dessa cláusula (due process of law)”81. Expõe ainda o 

processualista que  

 

                                                
78 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 6. 
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a Constituição brasileira deixa claríssima a intenção de não limitar essa 
garantia ao processo jurisdicional e às atividades que o juiz ali exerce. Ao 
estabelecer que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o 
devido processo legal”, quis o constituinte de 1988 dar a essa garantia uma 
dimensão total, para que nenhum ato estatal de exercício do poder possa 
atingir pessoas ou patrimônios sem respeito aos direitos que a ordem 
constitucional assegura e sem a realização de um processo adequado, 
mesmo quando se trate de atividades ou processos administrativos e não 
jurisdicionais82. 

 

Apropriada, nesse quadro, a lição do professor Celso Antônio Bandeira de 

Mello, para quem os princípios do devido processo legal e da ampla defesa  

 

não devem ser tomados de maneira tão desatada que impeçam a adoção 
imediata de providências da mais extrema urgência requeridas 
insubstituivelmente para salvaguardar interesses públicos relevantes que, 
de outra sorte, ficariam comprometidos83.  

 

Percebe-se, na lição do professor, que não se pode levar ao extremo o devido 

processo legal quando, em casos excepcionais – medidas de urgência –, exigir a 

postergação provisória do direito ao contraditório e à ampla defesa84. 

A natureza garantista do devido processo legal, conquanto, na origem, por 

conta dos princípios que serviram de antecedentes ao surgimento do Estado Liberal, 

estivesse voltada para as partes, individualmente, evolui de tal forma que, hoje, não 

se limita, apenas à assistência e proteção dos envolvidos no conflito, mas representa 

verdadeira expressão do Estado de Direito. Não sem razão, a constitucionalização 

dos direitos fundamentais o tem na mais alta conta, imprescindível à legitimação 

tanto do labor legislativo quanto da atuação democrática da jurisdição estatal.  

A importância desse princípio é muito bem destacada por Nelson Nery Junior. 

Para esse autor, “bastaria a norma constitucional haver adotado o princípio do due 
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process of law para daí decorrerem todas as conseqüências processuais que 

garantiriam aos litigantes o direito a um processo e a uma sentença justa. É por 

assim dizer, o gênero do qual todas todos os demais princípios constitucionais do 

processo são espécie”85. 

Trata-se de princípio tipicamente processual, na sua origem, que se estendeu, 

mais tarde à esfera administrativa e ao plano do direito constitucional, sob a forma 

do substantive due process, que é, em essência nova versão do princípio no campo 

do direito material, atuando como um crivo para o controle da razoabilidade das leis 

e dos atos administrativos86.  

Entre os pontos mais expressivos deste princípio pode-se mencionar o direito 

de o demandado ter notícia da ação proposta, de forma efetiva ou indireta, o direito 

de o demandado dispor de tempo razoável para comparecer a juízo e se defender, 

bem como de ser ouvido e produzir provas, o direito de que o tribunal seja 

competente e imparcial, dando-lhe segurança. 

O devido processo legal, assim, envolve, de forma ampla, todos os aspectos 

ligados ao exercício seguro da jurisdição. 

Bem por isso, estaria sendo observado esse princípio na eventualidade de 

uma decisão, embora de efeito provisório ou temporário, implicasse na atribuição de 

direito a uma das partes sem a sua plena e cabal conclusão? Ou seja, o princípio 

estaria sendo amplamente obedecido nos casos em que o juiz, em atenção às 

alegações de uma das partes e pelas provas que apresenta ou, ainda, pela conduta 

de refração ética da outra parte, lhe atribui o direito, antecipadamente, conquanto, 

repita-se, provisoriamente? 

                                                
85 NERY Júnior, Nelson. Princípios do processo civil na constituição federal. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2002. p. 31. 
86 MEDINA, Paulo Roberto de Gouvêa. Direito processual constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 
2003. p. 23. 



 

A hermenêutica aplicada à solução dos aparentes conflitos de princípios 

favorece uma resposta positiva. Na verdade um princípio não anula o outro, apenas 

cede momentaneamente espaço de atuação para aquele que, na situação, exibe 

preponderância.  

 

 

4.3 O princípio do contraditório 

 

 

O principio do devido processo legal, por outro lado, dá ensejo a que, por 

desdobramento, outros princípios atuem no exercício da jurisdição pelo uso 

instrumental do processo. Os princípios do contraditório e da ampla defesa, por 

conseguinte, estão sob o pálio do devido processo legal.  

O princípio do contraditório consiste no direito que as partes têm de tomar 

conhecimento das alegações e das provas carreadas aos autos, bem como das 

decisões e respectivas fundamentações do juiz, a fim de que possa se contrapor, se 

for o caso, e possa trabalhar a sua defesa, na preservação do direito que entende 

possuir. 

A noção do contraditório pode ser extraída da idéia que se tem de ampla 

defesa. Este é fundamento lógico daquele; estão intimamente ligados. Segundo 

Nelson Nery Júnior o contraditório confere a uma das partes o direito de se defender 

das alegações da outra e produzir prova contrária. É princípio absoluto, deve ser 

sempre observado por todos envolvidos no processo – partes (autor, réu e juiz) e 

intervenientes (litisdenunciado, chamado ao processo, opoente, assistente simples e 



 

litisconsorcial e MP, ainda quando atue como fiscal da lei) –, sob pena de nulidade 

do processo87.  

No entendimento de Humberto Theodoro Júnior o princípio do contraditório 

consiste na necessidade de ouvir a pessoa perante a qual será proferida a decisão, 

garantindo-lhe o pleno direito de defesa e de pronunciamento durante todo o curso 

do processo. Não há privilégios, de qualquer sorte88. 

Ainda na lição do professor, decorrem do contraditório três conseqüências 

básicas89: 

a) a sentença só afeta as pessoas que foram parte no processo, ou seus 

sucessores; 

b) só há relação processual completa após regular citação do demandado; 

c) toda decisão só é proferida depois de ouvidas ambas as partes. 

 

Embora se possa afirmar o caráter absoluto do princípio do contraditório, que 

nada mais é do que dizer que nenhum processo ou procedimento pode ser 

disciplinado sem assegurar às partes a regra de isonomia no exercício das 

faculdades processuais, não se pode afirmar que este possua supremacia sob todos 

os demais princípios. O devido processo legal exige, para uma adequada prestação 

jurisdicional, que o princípio do contraditório ceda momentaneamente a medidas 

indispensáveis à eficácia e efetividade do provimento jurisdicional. É o caso das 

medidas de urgência (cautelares ou antecipações de tutela), que exigem rapidez 

                                                
87 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 6. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 24. 
88 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 41. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2004. p. 25. 
89 Idem. 



 

para terem a eficácia e efetividade esperadas num verdadeiro provimento 

jurisdicional justo90. 

Desse modo, admitindo o sistema processual brasileiro a inobservância 

momentânea do princípio do contraditório nas medidas indispensáveis à eficácia e 

efetividade do provimento judicial – medidas de urgência –, tão logo seja deferida tal 

medida, deve-se obrigatoriamente conceder à parte contrária a possibilidade de 

exercer seu direito de contradizer, de rever e de produzir prova contrária, revertendo, 

se for o caso, a providência liminar91. 

É bem verdade que em algumas situações o exercício do direito de defesa, 

nos casos das medidas de urgência, frustraria a garantia de acesso à ordem jurídica 

justa, especialmente considerando-se a brevidade da providência para a efetivação 

do direito. Além disso, não é demais lembrar que o direito de defesa, exercido 

inoportunamente naquelas situações de urgência, frustraria também a finalidade do 

processo que, no entender de Moacyr Amaral Santos, “se destina a satisfazer o 

interesse público da paz jurídica”92. 

Nesse contexto é sempre oportuna a lição de Nelson Nery Júnior ao assinalar 

que  

 

quando a natureza e finalidade do provimento jurisdicional almejado, no 
superior interesse da justiça, ensejarem pedido de liminares em 
possessórias, MS, ações populares, ADIn, cautelares, ACP e tutela 
antecipatória (CPC 273), a efetiva concessão da liminar não configura 
ofensa, mas sim limitação imanente do princípio do contraditório no 
processo civil. Citado, o réu terá oportunidade de contestar e deduzir 
amplamente sua defesa. O adiamento da tutela de mérito ou de seus 
efeitos, tanto nas ações de conhecimento (CPC 273 e 461 § 3º), quanto nas 
ações do consumidor, é expressamente permitido (CDC 84 §3º)93. 

 
                                                
90 Idem. 
91 Idem. 
92 SANTOS Amaral, Moacyr. Primeiras linhas de direito processual civil. 16. ed. São Paulo: 
Saraiva, 1993. p. 22. 
93 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 6. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 24. 



 

Ainda na lição do processualista, o princípio do contraditório compreende para 

o autor a possibilidade de poder deduzir a ação em juízo, alegar e provar fatos 

constitutivos de seu direito e, quanto ao réu, ser informado sobre a existência e 

conteúdo do processo e poder reagir, isto é, fazer-se ouvir. Para tanto é preciso dar 

as mesmas oportunidades para as partes e os mesmos instrumentos processuais 

para que possam fazer valer em juízo os seus direitos. O contraditório abrange não 

só as garantias processuais, mas também o respeito, dentro do processo, aos 

direitos fundamentais de cidadania, religião, liberdade sexual etc.94 

O princípio do contraditório encerra a discussão dialética da demanda no bojo 

do processo. Sendo um desdobramento do princípio do devido processo, está na 

moldura legal deste, que deve disciplinar as oportunidades, consignando-lhes 

prazos, para a manifestação das partes. 

O contraditório pode também ser interpretado no sentido de tratamento 

igualitário das partes, conferindo a elas iguais poderes e direitos. Embora os 

princípios processuais possam admitir exceções, o do contraditório é absoluto e 

dever ser sempre observado, sob pena de nulidade do processo. A eles se 

submetem tanto as partes como o próprio juiz, que haverá de respeitá-lo mesmo 

naquelas hipóteses em que procede a exame e deliberação de ofício acerca de 

certas questões que envolvem matéria de ordem pública95. 

Diante desse contexto, estaria a antecipação dos efeitos da tutela de acordo 

com o princípio do contraditório? O fato de o juiz deliberar positivamente sobre a 

antecipação requerida, sem ouvir a parte contrária, não estaria sendo infringido esse 

princípio? Efetivamente, não. O que ocorre é que a oportunidade de atuação do 
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contraditório é apenas diferida. Após a deliberação do juiz, concedendo a 

antecipação tutelar, o contraditório passa a atuar em toda a sua plenitude. Na 

verdade, não há supressão do princípio, mas apenas o remanejamento da 

oportunidade de atuação. 

Para Roberto Rosas o contraditório não se exaure na resposta, na 

contestação, também se estende a outros atos processuais, que impliquem a 

defesa. Se a parte requer determinadas medidas, e elas são negadas sem 

explicação, cerceia-se a defesa e impede-se o contraditório. Se a parte solicita do 

juiz certas medidas, como requisição de processo, certidões, informações etc., e 

elas são denegadas pelo juiz, há cerceamento de defesa96. 

 

 

4.4 O princípio da ampla defesa 

 

 

O princípio da ampla defesa decorre, já se disse, do princípio do devido legal, 

e caminha, pari passu, com o princípio do contraditório. 

A ampla defesa constitui requisito sine qua non da existência do devido 

processo legal. Bastaria, em verdade, que a Constituição dissesse que ninguém será 

privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal (art. 5º, LVI), 

para ter-se, assim, assegurada a ampla defesa97. 

Pelo texto constitucional, a ampla defesa tem como parâmetro a utilização de 

meios e recursos que lhe são próprios. Isso significa que às partes na relação 

                                                
96 ROSAS, Roberto. Direito processual constitucional. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1999. p. 46. 
97 MEDINA, Paulo Roberto de Gouvêa. Direito processual constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 
2003. p. 31.  



 

processual deve ser garantido o direito de poder fazer uso de todo e qualquer 

instrumento lícito na defesa do direito que entende possuir. 

José Afonso da Silva, sobre o tema, registra passagem do magistério de 

Liebman, nos termos seguintes:  

 

O Poder de agir em juízo e o de defender-se de qualquer pretensão de 
outrem representam a garantia fundamental da pessoa para a defesa de 
seus direitos e competem a todos, indistintamente, pessoa física ou jurídica 
[...] como atributo imediato da personalidade e pertencem, por isso, à 
categoria dos denominados direitos cívicos98. 

 

A questão levantada quanto ao devido processo legal e contraditório vale 

também para a ampla defesa. Estaria este princípio sendo observado no caso de o 

juiz deferir requerimento de antecipação dos efeitos da tutela previsto no art. 273 do 

Código de Processo Civil? Veremos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
98 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 
1997. p. 411. 



 

 

 

CAPÍTULO V 

CONFLITO DE PRINCÍPIOS 

 

 

5.1 Sistema jurídico 

 

 

O Direito e o mundo jurídico no qual está inserido não se apresentam à 

percepção humana, ou melhor, de fato não existem sem uma moldura que lhes dê 

uma configuração de um sistema de dimensão quase universal, no qual estão 

inseridos inúmeros subsistemas. E tenha-se por sistema o conjunto cujos elementos 

estão relacionados entre si, de tal forma que o continente e o conteúdo, em perfeita 

harmonia, cumprem com a finalidade para a qual foram desenvolvidos. Ou, na 

definição de De Plácido e Silva, o conjunto de regras e de princípios jurídicos, que 

se instituem e se adotam para regular todo o corpo de leis de um país; dentro deles 

estabelecem-se os vários regimes jurídicos e se fundam as várias instituições legais, 

sejam de ordem interna, sejam de ordem externa99.  

Do ponto de vista da Filosofia, tem-se, segundo José Cretella Júnior, que 

“sistema é sempre uma reunião ou aglutinação de dados ligados de maneira a 

estabelecer uma doutrina. Trata-se da combinação de partes que se coordenam e se 

                                                
99 SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 1987. p. 242. Vols. 3 e 4. 



 

subordinam, convergindo para um resultado, ou concorrendo para unificar um 

conjunto”100.  

Ainda segundo José Cretella Júnior, o conceito filosófico de sistema pode ser 

transportado para a ciência do direito, conservando o mesmo sentido originário do 

vocábulo. Assim sistema jurídico ou sistema de direito é um bloco unitário de normas 

com características comuns; é o conjunto coordenado, em um todo lógico, das 

regras contidas explicitamente ou implicitamente no direito positivo101. 

O mesmo autor compara o sistema jurídico a um edifício ou árvore, o primeiro 

assentado nos alicerces, o segundo fundamentado nas raízes. Os pilares nos quais 

se erguem os edifícios, os ramos que brotam do tronco principal constituem os 

institutos jurídicos102. 

O Direito é, tenha-se por certo, essencialmente sistemático. No sistema e nos 

subsistemas atuam, nas origens, princípios ou fundamentos sobre os quais todas as 

questões pertinentes estarão relacionadas. Tanto maior será a necessidade de 

princípios quanto mais expressivos for o valor dos bens da vida objeto de sua 

existência. E os bens da vida, especialmente nessa quadra da história da jornada da 

existência humana, são tantos, tão diversificados e de expressão cada vez mais 

destacada, que a concorrência entre eles, uns solicitando passagem e atuação, em 

evidente afastamento, nem que seja temporário, de outros, causa, não raro, atritos, 

confusão, disputa e conflitos. 

 

 

 

                                                
100 CRETELLA JÚNIOR, José. Curso de filosofia do direito. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 
213-214. 
101 Idem, pp. 15-16. 
102 Idem, p. 16. 



 

 

 

5.2 Sistema jurídico e direitos fundamentais 

 

 

Entre os diversos parâmetros pelos quais se pode dimensionar o sistema 

jurídico, está o que tem como referência os chamados direitos fundamentais. 

Correndo o risco de ser temerário, pode-se até afirmar que o sistema jurídico tem 

como causa primeira os direitos fundamentais. Sim, porquanto a Lei e o Direito não 

existem por existir, simplesmente, mas para garantir a satisfação das necessidades 

inerentes e imanentes ao ser humano. Este, por sua vez, é titular de uma séria de 

direitos que dignificam de sua condição, que somente a elaboração de um sistema 

cujos componentes, polarizados por características, pode, funcionalmente, 

dogmaticamente e pragmaticamente assegurá-los e protegê-los de todas e 

quaisquer situações que possam causar-lhes algum tipo de transtorno. 

Mas o que vêm a ser esses direitos fundamentais que dimensionam, também, 

o sistema jurídico?   

Rodrigo Meyer Bornhold, após discorrer, sucintamente, sobre o surgimento e 

a consolidação dos direitos fundamentais transcreve o conceito de Perez Luño para 

quem “aquellos derechos humanos garantizados por el ordenamiento jurídico 

positivo, en la mayor parte de los casos en su normativa constitucional, y que suelen 

gozar de un tutela reforzada”103. Segundo ainda Bornhold, são características 

                                                
103 BORNHOLD, Rodrigo Meyer. Métodos para a resolução do conflito entre direitos 
fundamentais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 58. 



 

primárias dos direitos fundamentais a sua historicidade, inalienabilidade, 

imprescritibilidade e irrenunciabilidade104. 

Segundo Paulo Bonavides105 direitos fundamentais são aqueles vinculados à 

liberdade e dignidade humana, enquanto valores históricos e filosóficos. 

Após comentar as várias expressões pelas quais também são referidos os 

direitos fundamentais no contexto histórico e internacional, José Afonso da Silva, 

inspirado, como declara, em Perez Luño, a exemplo de Rodrigo Meyer Bornhold, 

tem estes como aqueles que tratam de uma convivência digna, livre e igual de todas 

as pessoas. Segundo ainda José Afonso da Silva, no qualificativo fundamentais 

acha-se a indicação de que se trata de situações jurídicas sem as quais a pessoa 

humana não se realiza, não convive e, as vezes, nem mesmo sobrevive106. 

Direitos fundamentais, pode-se dizer, são aqueles que dão dignidade ao ser 

humano, que destacam e elevam a condição de humanidade do ser. Sem tais 

categorias, o ser humano perderia muito de sua dignidade, o que seria uma 

agressão à sua própria natureza. São fundamentais também porque determinam, 

orientam e organizam o sistema jurídico. 

 

 

 

 

 

                                                
104 Idem.   
105 A vinculação essencial dos direitos fundamentais à liberdade e à dignidade humana, enquanto 
valores históricos e filosóficos, nos conduzirá sem óbices ao significado de universalidade inerente a 
esses direitos como ideal da pessoa humana. A universalidade se manifestou pel vez primeira, qual 
descoberta do racionalismo francês da Revolução, por ensejo da célebre Declaração dos Direitos do 
Homem de 1789. BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 16. ed. São Paulo 
Malheiros, 2004. p. 562. 
106 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 
1997. p. 177.  



 

 

 

5.3 Conflito de princípios 

 

 

O sistema jurídico tem na sua base e se orienta por um elevado número de 

princípios. Alguns desses princípios, em determinadas situações, parecem colidir, 

confrontarem-se. E isso se dá quando em determinada questão se constata a 

possibilidade ou efetividade de atuação de mais de um princípio.  

O tema da dissertação desperta a curiosidade para a probabilidade de 

ocorrência de conflitos entre o princípio que dá sustentação à antecipação dos 

efeitos da tutela – o da efetividade – e os do devido processo legal, do contraditório 

e da ampla defesa – segurança jurídica. 

Se uma decisão segura, justa e efetiva não pode se afastar de relevantes 

princípios informativos do processo, instrumento garantidor de um correto exercício 

da jurisdição, como isso poderia se dar sem observância plena de princípios tais 

como o do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa? 

Princípios de solução de conflitos, apaziguadores, tais como o da 

proporcionalidade, sem negar o vigor dos que aparentemente se acham em 

confronto, dão uma resposta satisfatória a essa questão. 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.4 Interpretação normativa 

 

 

A apreensão ou alcance do efetivo significado da norma constitucional passa, 

inevitavelmente, pela sempre necessária atividade interpretativa do operador do 

Direito. É essa atividade que conduzirá o operador a uma relação de harmonia e 

conforto psicológico com a norma, na oportunidade de confrontá-la com a realidade. 

Melhor dizendo, interpretando a norma o operador poderá atingir a sua finalidade 

essencial, que é a de materializar a vontade do legislador como agente político do 

anseio popular diante de uma situação ou fato cuja intervenção estatal se fez 

necessária, como forma de prevenir ou reparar eventos que causem algum tipo de 

transtorno ao sempre desejável equilíbrio das miríades questões sociais.   

Mas o que significa interpretar uma norma? A origem etimológica do termo dá 

uma boa idéia do significado de interpretar. De origem latina, deriva do verbo 

interpretari, que por sua vez agrega a preposição inter e o substantivo praes, aquele 

com a idéia de ligação, este com a idéia de valor. Assim, pode-se concluir que 

interpretar significa, do ponto de vista da origem do termo, estabelecer uma ligação 

(relação) entre algo e o sentido ou valor respectivo. No mundo jurídico, portanto, o 

interprete seria aquele que, mediante uma atividade intelectual orientada por 

parâmetros mínimos, buscaria o sentido ou o valor da norma visando a sua 

aplicação voltada não apenas à materialização do comando, mas a Justiça da 

decisão resolução do evento que demandou a sua atuação.  



 

A par do significado perceptível a partir da perscrutação da origem 

etimológica do termo, Flávia de Almeida Viveiros de Castro107 detecta dois outros; 

um em sentido amplo; outro em sentido estrito. Em sentido amplo interpretar 

significa, para a autora, determinar o alcance normativo de uma fonte jurídica. Em 

sentido estrito, ainda de acordo com a autora, interpretar significa a fixação do 

sentido jurídico-normativo de uma fonte do direito, mediante de ato metodológico, 

para a obtenção de critério jurídico (critério normativo de direito), voltado para uma 

problemática realização do direito.  

Vislumbra-se, desde logo, que a interpretação pressupõe a existência de 

elementos em uma relação polarizada; de um lado a norma, concentrando em si 

elementos históricos e axiológicos que determinaram a sua existência; do outro, o 

fato ou evento de incidência, a realidade demandante da atuação legislativa no 

tocante a formulação da norma. Entre ambos e um pouco acima, como terceiro 

elemento, o intérprete. Nesse quadro percebe-se claramente a função de ligação ou 

intermediação do intérprete. Ou seja, o interprete, provocado pela realidade 

conflituosa arrostada, busca a compreensão e o domínio pleno e eficaz da norma, 

exercendo a função de realizar materialmente a elevada missão social a que está 

destinada. 

Para Luis Roberto Barroso108, interpretação é a prática de revelar o conteúdo, 

o significado e o alcance de uma norma, tendo por finalidade fazê-la incidir a um 

caso concreto. Para o autor, entretanto, a interpretação normativa, não se dá de 

maneira aleatória. Ela integra a tríade composta também pela hermenêutica jurídica 

e pela aplicação da norma; aquela definida como um domínio teórico, especulativo, 
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cujo objeto é a formulação, o estudo e a sistematização dos princípios e regras de 

interpretação do direito; esta, como o momento final do processo interpretativo da 

norma jurídica, sua concretização pela efetiva incidência do preceito sobre a 

realidade. Segundo ainda o autor, esses três conceitos são marcos do itinerário 

intelectivo que leva à realização do direito; cuidam de apurar o conteúdo da norma, 

fazer a subsunção dos fatos e produzir a regra final, concreta, que regerá a 

espécie109.    

Na lição do professor Miguel Reale interpretar uma lei importa, previamente, 

em compreendê-la na plenitude de seus fins sociais, a fim de poder-se, desse modo, 

determinar o sentido de cada um dos seus dispositivos; somente assim ela será 

aplicável a todos os casos que correspondem àqueles objetivos110. Nessa linha, 

adverte o mestre que o primeiro cuidado do hermeneuta contemporâneo consiste em 

saber qual a finalidade social da lei, no seu todo, pois é o fim que possibilita penetrar 

na estrutura de suas significações particulares. 

Sylvia Marlene de Castro Figueiredo, após citar inúmeros conceitos de 

autores conhecidos, entende que interpretar consiste em atribuir um significado a 

determinado signo lingüístico111. Registra a autora ser a interpretação objeto amplo 

da hermenêutica, sendo esta a técnica jurídica em que os distintos métodos 

interpretativos estão reunidos e são colocados à disposição do exegeta, para que 

efetue a interpretação que, por sua vez, é a atividade na qual o intérprete busca fixar 

o alcance e o sentido do signo lingüístico, em nosso caso, a norma jurídica112. 
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Ronaldo Dworkin, citado por Flávia de Almeida Viveiros de Castro, entende 

que a interpretação compreende uma operação retroativa, que implica uma recriação 

do passado à luz do presente e, em particular, uma reconstrução do conceito de 

justiça113.   

É, não obstante, a interpretação da norma jurídica sempre necessária ou há 

situações em que, pela alegada clareza, seria despicienda? Para alguns, a 

interpretação somente seria necessária quando a norma contivesse termos 

ambíguos ou obscuridades ou ainda omissões. Somente nesses casos haveria 

necessidade de interpretação. E é justamente este raciocínio que fundamenta o que 

autores alemães chamam de doutrina do sentido claro.   

Essa doutrina, entretanto, segundo Flávia de Almeida Viveiros de Castro114, é 

duramente criticada pelo que têm uma visão mais abrangente do trabalho de 

interpretação; os que a combatem se interrogam, ainda de acordo com a autora, 

sobre quando se poderá afirmar que um texto é claro. Concluindo o raciocínio, a 

autora entende que a necessidade de interpretar, no campo do direito, é enfatizada 

pelo fato de que os textos jurídicos são necessariamente marcados por uma maior 

ou menor abstração; que, além de tudo, é muito difícil realizar a perfeita adequação 

entre o pensamento e sua expressão; que a realidade faz brotar, necessariamente, 

certa ambigüidade na formulação textual das idéias o que, por sua vez, coloca a 

necessidade de interpretar115. 

 

 

 

                                                
113 DWORKIN, Ronald apud CASTRO, Flávia de Almeida Viveiros de. Interpretação constitucional 
e prestação jurisdicional. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2004. p. 4-5.  
114 CASTRO, Flávia de Almeida Viveiros de. Interpretação constitucional e prestação 
jurisdicional. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2004. p. 7.  
115 Idem, p. 9. 



 

 

 

5.5 Solução dos conflitos – princípio da proporcionalidade 

 

 

Entendendo-se que há efetivamente conflito entre os princípios até que 

referidos – o primeiro em relação aos outros –, qual seria, então, o critério utilizável 

para solução, a fim de que a antecipação dos efeitos da tutela não seja alijada da 

normalidade jurídica. 

Humberto Ávila, no tema “Critério do ‘conflito normativo”, refere-se à 

ponderação, registrando sustentação de Dworkin e afirmação de Alexy. Pela 

sustentação do primeiro, os princípios, ao contrário das regras, possuem uma 

dimensão de peso que se exterioriza na hipótese de colisão em que o princípio com 

peso relativo maior se sobrepõe ao outro, sem que este perca validade. Já pela 

afirmação do segundo, os princípios jurídicos consistem apenas em uma espécie de 

norma jurídica por meio da qual são estabelecidos deveres de otimização, aplicáveis 

em vários graus, segundo as possibilidades normativas e fáticas. No caso de colisão 

entre os princípios a solução não se resolve com a determinação imediata de 

prevalência de um princípio sobre outro, mas é estabelecida em função da 

ponderação entre os princípios colidentes, em função da qual deles, em 

determinadas circunstâncias concretas, recebe a prevalência. Essa espécie de 

tensão e o modo como ela é resolvida é o que distingue os princípios das regras: 

enquanto no conflito entre regras é preciso verificar se a regra está dentro ou fora de 



 

determinada ordem jurídica, naquele entre princípios o conflito já se situa no interior 

dessa mesma ordem116. 

O critério da ponderação, quanto ao tema, bem como outros – isonomia, 

razoabilidade, proporcionalidade, necessidade, menor restrição possível – serão 

perscrutados na dissertação.  

Desde já, não obstante, em razão da sua importância para a solução de 

aparentes conflitos normativos – e é justamente neste aspecto que se pretende, 

com este trabalho, contribuir para o esclarecimento da questão de ser a tutela 

antecipada constitucional –, faz-se algumas considerações sobre o princípio da 

proporcionalidade.   

A noção de proporcionalidade, mesmo no âmbito do Direito, tem a ver com a 

origem da palavra. Do latim proportionalis, de proportio (proporção, relação), 

entende-se o que se mostra numa relação de igualdade ou de semelhança entre 

várias coisas. Proporcional é o que está em proporção, isto é, apresenta a 

disposição ou correspondência devida entre as partes e o seu todo. 

A proporcionalidade, assim, revela uma igualdade relativa, conseqüentemente 

da relação das diferentes partes de um todo já comparadas entre si117. 

A noção de proporcionalidade também envolve, com uma nuance mais 

jurídica, a reação a uma ação. Essa noção, no âmbito do Direito Criminal, foi 

enunciada por Cesare Beccaria no clássico Dos delitos e das penas. O autor milanês 

do século XVIII, ao tratar da moderação das penas postulou que “entre as penas e 

na maneira de aplicá-las proporcionalmente aos delitos, é mister, pois, escolher os 
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meios que deve causar no espírito público a impressão mais eficaz e mais durável e, 

ao mesmo tempo, menos cruel no corpo do culpado”118. 

A noção de proporcionalidade jurídica – quiçá o próprio princípio – pode ser 

constatada, também, ainda no campo do Direito Penal, nas disposições que tratam 

da legítima defesa e da dosimetria da pena, entre nós previstas nos arts. 23 e 59 do 

Código Penal.  

Entretanto – Fernanda Duarte Lopes Lucas da Silva, citando Suzana Toleto 

de Barros –, foi no Direito Administrativo que o princípio da proporcionalidade se viu 

cunhado, ao tempo do florescimento do jusnaturalismo, como idéia de limitação do 

poder de polícia, exatamente para coibir medidas excessivamente gravosas aos 

direitos do cidadão119. 

Há alusão, também, ao princípio da proporcionalidade no Direito Tributário, 

quando cuida, por exemplo, da correspondência que deve existir entre a atuação 

tributária e a contraprestação decorrente, e no Direito Eleitoral, relativamente à 

representação proporcional na composição de uma das Casas do Poder Legislativo. 

Da noção de proporcionalidade e das freqüentes alusões no ordenamento 

jurídico, podem-se verificar a ocorrência de dois elementos com atuação que 

revelam inabalável constância: meio e fim. Imbricados, os meios para a consecução 

dos fins devem estar contidos em limites que, legítimos, legitimam também os fins. 

Essa circunstância, por sua vez, legitima a atuação do ordenamento jurídico, dando-

lhe coerência, coesão e harmonia. Relevante, nesse aspecto, a função do Poder 

Legislativo, na elabora da norma, e do Poder Judiciário, na interpretação e aplicação 

dessa norma.  

                                                
118 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. São Paulo: Edipro, 2000. p. 47. 
119 SILVA, Fernanda Duarte Lopes Lucas da. Princípio constitucional da igualdade. Rio de Janeiro: 
Lúmen Júris, 2001. p. 85.  



 

O princípio da proporcionalidade, assim, pode ser definido como o 

mandamento nuclear contido na estrutura do ordenamento jurídico, permeando-lhe, 

voltado à proteção do cidadão contra os excessos do Estado e à defesa das 

liberdades e dos direitos fundamentais.  

Mas onde estaria, no ordenamento jurídico constitucional, de forma expressa, 

previsto o princípio da proporcionalidade? 

Não há, na verdade, norma positivada, expressa e explícita, da previsão do 

princípio. Como afirma Paulo Bonavides,  

 

no Brasil a proporcionalidade pode não existir enquanto norma geral de 
direito escrito, mas existe como norma esparsa no texto constitucional. A 
noção mesma se infere de outros princípios que lhe são afins, entre os 
quais avulta, em primeiro lugar, o princípio da igualdade, sobretudo em se 
atentando para a passagem da igualdade – identidade à igualdade – 
proporcionalidade, tão característica da derradeira fase do Estado de 
direito120.  

 

E complementa:  

 

O princípio da proporcionalidade é, por conseguinte, direito positivo em 
nosso ordenamento constitucional. Embora não haja sido ainda formulado 
como norma jurídica global, flui do espírito que anima em toda sua extensão 
e profundidade o § 2º do art. 5º, o qual abrange a parte não escrita ou não 
expressa dos direitos e garantias da Constituição, a saber, aqueles direitos 
e garantias cujo fundamento decorre da natureza do regime, da essência 
impostergável do Estado de Direito e dos princípios que este consagra e 
que fazem inviolável a unidade da Constituição121. 

 

O princípio da proporcionalidade contém elementos ou subprincípios que lhe 

dão conteúdo e o governam. Sendo próprio do princípio a ponderação da relação 

meio-fim, voltada à contenção de excessos para preservação da coesão e harmonia 

do sistema, em respeito às liberdades e direitos fundamentais tutelados pelo Estado 

                                                
120 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 
434. 
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de Direito, mister que sejam observados a pertinência ou adequação dos meios, sua 

necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. Esses elementos ou 

subprincípios, sopesados, especialmente quanto aos direitos fundamentais, é que 

dão consistência à atuação do princípio. Na verdade esses elementos estruturais, 

quando observados estritamente, é que tornam legítima a atuação do princípio. Sem 

uma ponderação que resulte no entendimento de que a atuação de cada um desses 

elementos se dá, no caso, com aceitável grau de razoabilidade, o próprio princípio 

resultaria comprometido. 

A pertinência ou adequação diz respeito à medida certa do meio, sua validade 

e conformidade. O meio, de acordo com esse elemento, deve se apresentar 

adequado à consecução do fim. A adequação exige uma relação empírica entre 

meio e fim: o meio deve levar à realização do fim. Isso exige que se utilize um meio 

cuja eficácia possa contribuir para a promoção gradual do fim122. 

A necessidade, por sua vez, implica em que o meio ou a medida não exceda 

o limite do indispensável à conservação do fim legítimo que se almeja. Havendo 

mais de um meio disponível, deve-se optar por aquele menos nocivo ao interesse do 

cidadão. Nesse exame, como registra Humberto Ávila,  

 

o exame da necessidade envolve a verificação da existência de meios que 
sejam alternativos àquele inicialmente escolhido pelo Poder Legislativo ou 
Poder Executivo, e que possam promover igualmente o fim sem restringir, 
na mesma intensidade, os direitos fundamentais afetados123. 

 

Por derradeiro, a proporcionalidade em sentido estrito. Este subprincípio exige 

a ponderação da carga de restrição em função dos resultados, de maneira a 

garantir-se uma equânime distribuição de ônus. Ou seja, há necessidade que se 
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123 Idem, p. 122. 



 

verifique se a restrição imposta pelo meio não se apresenta desproporcional em 

relação ao fim, de forma que este não ampare a utilização daquele. Ainda no registro 

de Humberto Ávila, “o exame da proporcionalidade em sentido estrito exige a 

comparação entre a importância da realização do fim e a intensidade da restrição 

aos direitos fundamentais”124. 

Dimensionado o princípio da proporcionalidade, há de se tê-lo por instrumento 

eficiente de solução do aparente conflito de normas, especialmente aquelas de 

índole principiológica. O princípio da efetividade do direito, que dá consistência e 

amparo constitucional – art. 5º, XXXV e LXXVIII (Emenda Constitucional nº 45/2004 

– à tutela antecipada, deve prevalecer, no confronto com o devido processo legal, o 

contraditório e a ampla. Não quer isso significar a negação desses princípios, mas 

apenas que o momento de atuação deles, em homenagem à efetividade do direito, é 

adiado. Ou seja, experimentarão um pequeno atraso no momento de atuação. 

Oportunizada, essa se dará em toda a sua plenitude. 

Proporcionalmente, parece evidente que deve prevalecer o valor contido na 

efetividade do direito, com a cautela da provisoriedade, não em detrimento puro e 

simples dos outros princípios ou direitos fundamentais, mas apenas em razão das 

evidências do fato e consistência das alegações. E o meio para se atingir essa 

resolução de destacada razoabilidade é justamente a tutela antecipada.  

Enfim, o instituto da tutela antecipada, ponderado em vista do princípio da 

proporcionalidade, apresenta-se como meio adequado, necessário e bastante (justa 

medida) à efetividade do direito em sua atual dimensão principiológica. 

  

 

                                                
124 Idem, p. 124. 



 

 

 

CONCLUSÃO: A CONSTITUCIONALIDADE DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS 

DA TUTELA FUNDAMENTADA EM UMA INTERPRETAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA 

ORIENTADA POR PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE 

 

 

A antecipação dos efeitos da tutela, disciplinada no art. 273 do Código de 

Processo Civil, conquanto pareça, à primeira vista, inconstitucional por aparente 

refração aos princípios constitucionais - configuradores de direitos fundamentais - do 

devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, está inserida no âmbito 

da normalidade jurídica. 

A esse entendimento pode-se chegar investigando-se o alcance de outros 

princípios, especialmente os da efetividade do direito e da proporcionalidade,  

O critério que se pode utilizar na solução da aparente colisão de princípios é o 

da ponderação, que possibilita a prevalência de um princípio sobre outros, sem, 

entretanto, afastar a atuação destes, que é apenas atenuada, no caso concreto.  

Nesse contexto, o princípio da proporcionalidade deve ser enaltecido. Sua 

interpretação sistemática, imbricada a outros princípios, legitima a antecipação dos 

efeitos da tutela, dando efetividade ao princípio constitucional de amplo à Justiça – 

ordem jurídica justa - que a fundamenta e lhe dá consistência no ordenamento 

jurídico, inclusive o constitucional. 
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