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1. 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. 

2. 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, trazida pelo parágrafo único do 

artigo 305 da Lei 13.105/2015, que versa: “Caso entenda que o pedido a que se refere 

o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no art. 303”. 

A Lei 13.105/2015, no Livro V, denominado “Da Tutela Provisória”, em seu 

no título II estão incluídas as tutelas baseadas em urgência, e no título III, as de 

evidência. Analisaremos a fungibilidade existente entre as tutelas cautelares e 

antecipadas, ambas constantes no título II, sendo consideradas então, tutelas de 

urgência. 

Tutelas Antecipadas são aquelas que trazem ao requerente um direito, ou 

objeto, que o mesmo pleiteia com a ação, total ou parcialmente, antes da sentença  

final, não podendo ser irreversíveis os efeitos desta antecipação, caso seja, não será 

possível conceder a medida, como leciona o artigo 300 §3º. 

A Tutela Cautelar tem a intenção de proteger um direito ou bem, que será 

discutido no bojo do processo, até o final deste, protegendo-os de perderem-se, ou 



garantindo que nenhuma das partes tome para si ou o deteriore até que termine a 

discussão judicial sobre este. 

As tutelas possuem fungibilidade pois quando a parte solicitar uma destas, 

se o juiz entender que cabe outra, este poderá assim considera-la. Mesmo estando 

incluídas no mesmo título, as tutelas cautelares e antecipadas possuem, cada uma, 

um procedimento próprio, portanto, o efeito da fungibilidade é a mudança do 

procedimento que será utilizado para garantir aquela tutela. 

Em princípio, como define o artigo 300 da mesma lei, as tutelas de urgência 

são garantidas quando há perigo de dano a objeto ou direito, ou risco que estes 

percam-se até o momento que for proferida a sentença, porém, devem haver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 

Percebe-se então, que mesmo possuindo efeitos e procedimentos 

diferentes, as tutelas possuem o mesmo objetivo, que é garantir um resultado útil ao 

processo, considerando que no mundo fático existem situações que necessitam de 

imediata tutela estatal. 

A fungibilidade entre as tutelas não é nova dentro de nosso sistema legal, 

em 2002 o legislador positivou tal instituto, no antigo Código de Processo, por meio 

da Lei 10444, que incluiu o § 7.º ao artigo 273, permitindo ao juiz, quando presente os 

pressupostos, deferir medida cautelar de maneira incidental, sem a necessidade de 

um processo autônomo, como era tratada a medida cautelar naquele código.  

3. 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. 

 Verificar se adoção do pragmatismo no sistema de tutela de urgência pode 

prejudicar as partes durante o curso do processo. 

4. 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. 

O presente artigo utiliza-se de pesquisa bibliográfica, pois, como se faz a 

análise de um instrumento legal e de sua possível implicação no mundo jurídico e 

prático, deve-se examinar todas as facetas desta lei e de todas que sofrem influência 

desta, verificando a origem deste instrumento e os princípios a ele relacionados, 

podemos encontrar premissas maiores e comprovadas, para a partir do 

questionamento lógico e jurídico destas e chegar a uma conclusão. 

5. 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. 

Tais diferenças afastam a visão conjunta que se pode lançar sobre as 

tutelas, considerando que estas, em princípio, exercem a mesma função dentro do 

sistema processual, que seria afastar danos irreparáveis que podem ser originados 

da morosidade nos processos. 

BAUERMANN1 defende, em seu artigo para a revista dos tribunais, que 

muitas vezes não era possível determinar imediatamente se a medida cabível seria 

cautelar ou antecipada:  

“Há inclusive situações diante das quais não 

conseguimos determinar com clareza se cabível 

medida cautelar ou antecipada, embora necessária 

a tomada de decisão para proteger o direito naquele 

momento, sob pena de o mesmo ser 

irremediavelmente violado.” 



 

Mesmo nestes casos, onde não existia certeza sobre a natureza da tutela 

que deveria ser aplicada, não se pode simplesmente negar a tutela do direito por um 

problema de origem teórica, o que está posto é que existe um direito prestes a se 

perder. 

Considerando a relevância da instalada celeuma, incluiu-se, por meio da 

Lei nº 10.444, de 2002, o §7º, ao artigo 273 da revogada Lei nº 5.869 de 1973 que 

versa:  

“Se o autor, a título de antecipação de tutela, 

requerer providência de natureza cautelar, poderá o 

juiz, quando presentes os respectivos pressupostos, 

deferir a medida cautelar em caráter incidental do 

processo ajuizado.” 

  

Percebe-se então, que 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. 

Defende-se ainda que mesmo algumas medidas que tem natureza cautelar 

não apenas garantem a efetividade de um outro processo pela proteção de certo 

objeto, mas concedem o pleito que apenas seria garantido por uma sentença final, 

como defende BAUERMANN:  

“Tal fenômeno é verificado, por exemplo, quando 

deferida medida cautelar de exibição (art. 844 e ss. 

do CPC (LGL\1973\5)). Ora, em determinados casos 

a análise do documento exibido esgota a pretensão 

da parte requerente da medida cautelar, 

dispensando ou mesmo evidenciando a 

impossibilidade de propositura de uma ação principal 

de mérito diante de seu conteúdo.” 

 



 Medidas antecipadas podiam ser legalmente concedidas com base no 

artigo 798 da revogada Lei nº 5.869, que especifica que além dos procedimentos 

cautelares trazidos naquele capítulo, o juiz poderia determinar as medidas provisórias 

que achar adequadas, se no caso existe receio que uma das partes cause lesão grave 

ou de difícil reparação ao direito da outra. 

 Quando ainda não existia instituto específico para as tutelas 

antecipadas, o instrumento instalou uma discussão sobre a discricionariedade do juiz 

em decidir quais seriam as medidas antecipadas que este achava mais pertinente, 

como contextualiza BAUERMANN: 

“...ou autorizava a adoção somente de medidas 

verdadeiramente cautelares, aptas a garantir, a 

proteger o resultado do processo principal de forma 

instrumental e provisória, ou englobava também a 

possibilidade de antecipar o resultado do processo 

principal, concedendo-o desde já, de forma 

provisória e sujeito a confirmação posterior.” 

 

 Foi então que se instituiu na lei um artigo específico para as tutelas 

antecipadas. O que demonstra que caso não exista uma definição específica para o 

que seriam tutelas antecipadas ou cautelares, instalar-se ia uma insegurança jurídica 

consubstanciada no fato de o juiz ter discricionariedade para definir o que são cada 

uma delas e decidir quando acha melhor aplica-las. 

 BAUERMANN chama atenção para esta necessidade de diferenciar o 

conceito de cada uma das medidas urgentes, atribuindo a esta obrigatoriedade o fato 

de existir um processo cautelar autônomo e uma tutela antecipada incidental:  

“Importantíssimo chamar a atenção para o fato de 

que apenas perante o ordenamento jurídico 

brasileiro essa diferenciação é de tal forma 

acentuada, o que se deu justamente em decorrência 

da opção de conceder autonomia ao processo 

cautelar.” 

 



As medidas cautelares e antecipatórias carregam o mesmo princípio, que 

é o poder geral de cautela, que permite ao julgador a adoção de medidas que sejam 

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

define JÚNIOR2: 

 

“...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. Daí existir, também, a previsão de que 

caberá ao juiz determinar outras medidas provisórias 

desde que julgadas adequadas, sempre que houver 

fundado receio de que uma parte antes do 

julgamento da lide, cause ao direito da outra, lesão 

de grave e difícil reparação...; ...esse poder de criar 

providências de segurança fora dos casos típicos já 

arrolados pelo Código, recebe doutrinariamente, o 

nome de "poder geral de cautela"...”. 

 

O projeto do novo Código de Processo Civil de 2005 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 e as define. 

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, já 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, para que ao fim, no caso de uma 

sentença procedente, o direito possa ser entregue ao autor sem risco de ter-se perdido 

no transcurso da ação. 

Mesmo considerando a instalada distinção conceitual entre ambas, estas 

possuíam o mesmo tratamento jurídico. Tendo a mesma via de pleito, eficácia e assim 



por diante. Ao classificar as tutelas e unificar sua forma de tratamento, resolve-se o 

problema que se instalava com o processo autônomo, pois diminui a 

discricionariedade do juiz em definir qual é o tipo de tutela, se cautelar ou antecipada, 

tendo em vista que a lei classificou como distingui-las. 

Segundo TALAMINI3, existem alguns critérios comuns entre as tutelas 

cautelares e satisfativas que as colocam na mesma categoria, quais sejam: 

“(1.º) função de garantir o resultado inerente à outra 

tutela (“final”), tendencialmente definitiva - 

viabilizando seu provimento, resguardando sua 

efetivação ou impedindo sua inutilidade -, com o 

afastamento de um perigo de dano de difícil 

reparação; (2.º) cognição sumária; (3.º) em virtude 

de sua função, instrumentalidade em relação a tal 

provimento posterior: a providência urgente opera 

com base na perspectiva da tutela final, ainda que 

esta concretamente não venha a ocorrer, e sua 

concessão subordina-se à probabilidade do 

conteúdo da tutela final e (ou) aos riscos que essa 

sofre; (4.º) consequente provisoriedade, 

caracterizada pela circunstância de o provimento 

urgente não ter o condão de se tornar juridicamente 

definitivo: no regime vigente ou ele é substituído pela 

tutela final ou, simplesmente, perde a eficácia.” 

 

Percebe-se que estes critérios são intrínsecos das tutelas cautelares e 

antecipadas, o que justificaria a escolha do legislador por manter igual tratamento 

jurídico para ambos, evidenciando sempre a diferença entre medida conservativa ou 

antecipatória, que faram com que seja possível definir o tipo de tutela que pretende-

se. 

A lei 13.105/15, referente ao novo Código de Processo Civil Levanta outra 

questão, que mesmo já existente, não era evidente, qual seja a tutela de evidência, 

que diferenciasse da tutela de urgência, esta segunda que por sua vez divide-se em 

cautelar e antecipada. 



Diferente do que se objetivou com os sistemas cautelares e antecipados, 

no caso da tutela de evidência em contraposição à de urgência não faz-se necessária 

a demonstração perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, tendo em 

vista a diferença de pressupostos para a concessão de cada uma delas.  

De acordo com o artigo 300 da lei 13.105/15, a tutela de urgência é 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já a de evidência, como 

evidencia o artigo 311 da mesma lei, será concedida independente demonstração de 

perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo quando for caracterizado 

algum caso de seus incisos. 

Além da reafirmação da tutela de evidência, institutos como o da 

estabilização das tutelas, que pode ser concedida apenas nas tutelas antecipadas 

antecedentes, como trás o artigo 304 da mesma lei, além da possibilidade de 

fungibilidade existente entre as tutelas, como leciona o parágrafo único do artigo 305 

da lei. 

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 DWORKING4: “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.”. 

Após conceituar, Dworking crítica o fato de o Pragmatismo Jurídica também 

ser uma teoria abstrata, para ele, a corrente tem tendência autodestrutiva, pois 

consideram-se livre de qualquer abstração e totalmente focados no resultados 

práticos, porém, afirmar que não deve-se seguir preceitos teóricos por falta de 

efetividade prática, está se afirmando que não deve-se seguir o próprio pragmatismo, 

que também é uma teoria abstrata. DWORKING ainda acrescenta: “o pragmatismo 

provoca autodestruição onde que apareça: oferece conselhos que nos diz para não 

acatar”.  

 

6. RESULTADOS  



A fungibilidade entre as tutelas de urgência, como pode-se observar da 

análise de sua origem, foi implementada a partir da celeuma que instalava-se para 

definir qual tutela seria requerida, se cautelar ou antecipatória, percebe-se então, que 

instalou-se um problema de ordem teórica. 

Concluiu-se então que o pragmatismo é uma corrente de pensamento que 

prioriza a prática, ou à utilidade das palavras e teorias, do que as teorias que deram 

origem a estas, inclusive, acredita-se, quando se adota tal pensamento, que mesmo 

quando a utilidade que esteja sendo dada para certa palavra ou direito seja contrária 

à teoria, o que importa, são os efeitos práticos de tal medida. 

Verifica-se também, que o sistema de fungibilidade de tutelas não guarda 

relação direta com a celeridade processual, tendo em vista que a concessão de uma 

tutela por outra, não fará com que pule de fase, ou mesmo que o processo possa 

andar mais rápido, na verdade, dependendo da medida que será utilizada para efetivar 

a tutela, poderá demorar até mais tempo.  

Imaginando-se uma situação hipotética em que a pessoa solicita uma tutela 

cautelar de arresto, o juiz caso a concedesse, iria expedir ofícios para garantir bens 

suficiente para a satisfação de futura execução, o que não demanda a mudança da 

posse do bem, porém, caso utilizando-se do princípio da fungibilidade o juiz entenda 

que a medida tem natureza antecipatória, ele poderá determinar uma penhora, ato 

este que tem um procedimento mais demorado, considerando que a posse será 

invertida. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Primeiramente, cabe salientar que a fungibilidade das tutelas não traz mais 

celeridade ao processo. 

O pragmatismo que pode ser gerado pela fungibilidade de tutelas é nocivo 

para o sistema jurídico, pois afronta o devido processo legal, ao aumentar o poder 

discricionário do juiz permitindo que este dê uma decisão totalmente baseado em sua 

experiência e convicção, o que não é positivo. 

O processo estruturado da forma que é, foi pensado por uma equipe de 

teóricos de diversas áreas, o juiz não consegue visualizar todas as facetas em cada 



caso, portanto, mesmo considerando a possibilidade que a fungibilidade concede ao 

juiz de tomar uma decisão pragmatista, deve-se analisar as leis sob o ponto de vista 

constitucional, este deve trazer os fundamentos teóricos que convencem a sua 

decisão, sob pena de nulidade, como leciona o artigo 93, IX da Constituição Federal, 

todas as decisões deverão ser fundamentadas. 

Conclui-se então, que o sistema de fungibilidade atual, em que possibilita-

se a concessão de uma tutela pela outra mesmo quando não estão presentes os 

pressupostos teóricos geram muita insegurança jurídica. 
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