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RESUMO 

O tema tutelas provisórias adquiriu nova roupagem com o advento do Novo 

Código de Processo Civil. Destarte, a nova formulação legal do instituto tende a 

gerar perplexidades no nível de gestão processual, na medida em que a 

fungibilidade das tutelas provisórias não pode servir de licença para o caos 

procedimental. Existe perigo de que a instrumentalidade do processo se exacerbe 

tendo por consequência que um pragmatismo nocivo e de feição pouco técnica tome 

conta da prática forense no nível de tutelas provisórias. 

Pretende-se com o presente reunir elementos científicos que determinem 

conceitos e classificações de tutelas provisórias com referência na cláusula do 

devido processo legal, pelo que se formula uma teoria geral das tutelas estruturada 

com a função de equilibrar prática adequada com substrato técnico-principiológico 

suficiente. 

INTRODUÇÃO 

Pretende-se com o presente estudo, verificar a possibilidade de instalação de 

um pragmatismo antiteórico no sistema de processo civil, considerando a 

fungibilidade existente entre as tutelas de urgência, positivada pelo parágrafo único 

do artigo 305 da Lei 13.105/2015. 

O princípio da fungibilidade existente entre as tutelas define que o juiz poderá 

conceder uma tutela de urgência diferente da solicitada, caso este entenda que cabe 

uma diferente da pleiteada. 

 Definem-se as tutelas antecipadas como as medidas “satisfativas” que visam 

entregar ao autor, de forma parcial ou total, antecipadamente os efeitos da tutela 

pretendida que apenas seriam entregues no final do processo. 

As cautelares são as que visam afastar os riscos, como por exemplo, a perda 

do bem, e assegurar o resultado útil do processo, não entregando ao autor o que 

este pretende no processo, apenas protege este direito ou objeto. 

OBJETIVOS 

Buscar a origem da fungibilidade das tutelas, comparando o antigo sistema de 

tutela com o novo. 

Conceituar o pragmatismo e verificar se a fungibilidade das tutelas tem relação 

direta com esta corrente. 



METODOLOGIA 

Utiliza-se neste trabalho o chamado método dedutivo, que pensa os problemas 

em um movimento lógico descendente, ou seja, a partir de uma premissa maior 

considerada, submete-se uma segunda premissa e pela lógica, chega-se a uma 

conclusão com base em pesquisa bibliográfica, pois, como se faz a análise de um 

instrumento legal e de sua possível implicação no mundo jurídico e prático, devem-

se examinar todas as facetas desta lei e de todas que sofrem influência desta. 

DESENVOLVIMENTO 

Ao analisar as tutelas de urgência na revogada Lei nº 5.869 de 1973, percebe-

se primeiramente que as tutelas cautelares e antecipadas eram tratadas de forma 

diversa, considerando que as tutelas cautelares eram reguladas por processo 

autônomo chamado “Processo Cautelar”, disciplinado pelo Livro III, título único, 

daquela lei. A tutela antecipada, por sua vez, era regulada pelo artigo 273, 

incorporado nesta lei em 1994. 

A fungibilidade das tutelas tem sua origem em nosso ordenamento apenas no 

ano de 2002. A reconhecida autonomia do processo cautelar começa ser 

relativizada, considerando que o juiz poderá definir medidas cautelares em caráter 

incidental no processo já em andamento. 

 As medidas cautelares e antecipatórias carregam o mesmo princípio, que é o 

poder geral de cautela, permitindo ao julgador a adoção de medidas que sejam mais 

adequadas para afastar os riscos decorrentes da morosidade processual, que como 

define JÚNIOR1: 

“...a função cautelar não fica restrita às providências típicas, porque o 

intuito da lei é assegurar meio de coibir qualquer situação de perigo que 

possa comprometer a eficácia e utilidade do processo principal...; ...esse 

poder de criar providências de segurança fora dos casos típicos já 

 

 1 JÚNIOR, Theodoro Humberto . A garantia fundamental do devido processo legal e o 

exercício do poder de cautela no direito processual civil. Revista do Tribunais , São Paulo, 

v. 665, n. 38, p. 1027-1047, mar. 1991 

 



arrolados pelo Código, recebe doutrinariamente, o nome de "poder geral 

de cautela"...”. 

O projeto do novo Código de Processo Civil de 2015 propõe-se a corrigir os 

problemas enfrentados com relação à autonomia dos sistemas de tutela de urgência. 

Ele unifica as tutelas de urgência em uma mesma disciplina, porém as define 

distintamente. 

O pragmatismo é uma corrente filosófica que deriva de um movimento que 

ganhou força nos Estados Unidos da América a partir do século XX, este movimento 

era o do realismo jurídico. Como define DWORKING2: “Alguns jurista que se 

autodenominam pragmatistas querem apenas dizer que são indivíduos práticos, 

mais interessados nas reais consequências de decisões políticas e jurídicas 

específicas do que em teorias abstratas.”. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Quando se positivou no código de 2002 a fungibilidade em nosso sistema 

normativo, o juiz concedia apenas quando estavam presentes os pressupostos da 

tutela que pretendia conceder, com a tecnologia do novo código, não se faz 

necessário, desde que o juiz convença-se que a medida é necessária. 

Logo, ao menos preliminarmente, percebe-se que a fungibilidade das tutelas 

aproxima-se do pragmatismo, considerando que o juiz, por sua prática, concede ou 

não a medida, o que demonstra a priorização da prática, pois o faz mesmo quando 

não presentes os pressupostos teóricos. 
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