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Empreendendo-se ao estudo da tutela antecipada se depara com o que era, no direito 

romano, denominado interdito.(1) Efetivamente, sua função e aplicabilidade 

caracterizava-se por ser: “uma ordem dada pelo pretor,(2) o qual a determinava fundado 

no poder de imperium,(3) que se achava investido.”(4)

Actio(5) e interdictum, na sistemática jurídico-romana, representavam os dois institutos 

processuais mais importantes da época. Na actio havia uma manifestação de vontade 

das partes juntamente com a participação ativa do juiz, servindo de fundamento para a 

eficácia de uma sentença; enquanto que no interdictum existia, com a participação do 

magistrado, um comando para decidir a controvérsia. Sendo diversos, constatava-se que 

a actio possuía um rito ordinário, bifásico com uma sentença definitiva, ao contrário do 

interdictum que se manifestava sobre um procedimento sumário, célere, realizado 

somente in iure,(6) firmando sua decisão provisoriamente sobre um juízo de 

verossimilhança e probabilidade das alegações do autor.        

O interdito era utilizado em toda situação que exigisse uma “tutela de urgência”, seja de 

interesse privado ou público, possibilitando que “o pretor adentrasse no mérito da 

controvérsia, mas não com o intuito de organizá-la, como ocorria na actio, e sim, de 

 
(1) Interdito ou interction representava uma ordem promulgada pelo magistrado, a pedido de um particular, a outra pessoa, 
impondo-lhe uma determinada conduta. 
(2) Pretor era o magistrado que expedia referidas ordens; a jurisdição do pretor se circunscrevia à província, cuja 
administração lhe era confiada.  
(3) Imperium era o poder de mando, de dar ordem e fazê-la ser cumprida, mesmo à força. 
(4) Maria Cristina da SILVA CARMIGNANI. A origem romana da tutela antecipada. p. 05.  
(5) Juridicamente, considerada, a palavra actio compreendia, também, a categoria de interditos, como aparece nos editos dos 
pretores, abrangendo todos aqueles atos realizados diante do pretor, do juiz privado ou do tribunal. Idem. p. 33.  
(6) In iure significa “em direito”. 
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decidi-la, o que exorbitava a iurisdictio romana, entrando no campo das atividades 

inerentes ao poder de imperium.”(7) (8)

No entanto, embora presumível, o interdito não se constituiu processualmente. A sua 

aplicação iniciou-se em decorrência da função administrativa que o pretor exercia na 

gestão da província e de suas terras, recorrendo a este para resolver controvérsias 

possessórias. 

Diferentemente, no período pós-clássico, o interdito (processo interdital) deixou de ser 

praticado como uma ação específica, manifestando-se com um aspecto particular do 

procedimento ordinário – uma actio ordinaria – i.é, “no lugar onde era emanado um 

interdito, temos uma utilis actio ex causa interdicti, ou seja, o pretor não inicia mais o 

processo dando um comando para depois julgar com base no próprio comando – o 

magistrado intervém diretamente para julgar aquela controvérsia que daria lugar a um 

interdito.”(9)

Apesar do direito processual civil brasileiro – adepto à prescrição romana               

canônica –  admitir a separação entre a ação de conhecimento e a de execução da 

sentença, com o passar dos anos, o legislador infraconstitucional, em alguns 

procedimentos, deixou de promover a cognição ordinária plena e exauriente e passou a 

prestar efetividade ao processo com medidas liminares, de efeito satisfativo, o que 

fundamentou, evidentemente, a conexão, em uma única fase, conhecimento e execução. 

A aplicação da tutela antecipada – originária dos interditos romanos – nas ações 

possessórias (artigo 923 e seguintes do Código de Processo Civil) com medidas liminares 

de efeito satisfativo atendeu a necessidade de constatação de vantagem específica 

prevista em lei, sendo estendidas às ações especiais como no mandado de segurança, 

mandado de injunção, ação popular, hábeas data, hábeas corpus, ação civil pública, 

ações de depósito, alimentos, locatícias ou, mesmo, em algumas medidas provisionais 

definidas no artigo 888: alimentos provisionais, interdição, demolição de prédios ...(10)

                                                 
(7) Tutela de urgência era, na época, o que é, hoje, a tutela antecipada. 
(8) Iurisdictio é a ação de administrar a justiça (judicatura). 
(9) As providências liminares concedidas no Brasil e em outros países, que constituíram seu ordenamento jurídico baseado 
no direito romano (civil low), ocorreram, até a instituição da Lei nº. 8.952/94, através da constatação judicial de uma 
vantagem pré-estabelecida. 
(10) Os alimentos provisionais, as interdições ou demolições, apesar de inseridas no capítulo destinado ao procedimento 
cautelar, adotaram a técnica da tutela antecipada. Possuíam características de medidas cautelares satisfativas, antecipando o 
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A admissibilidade legal dessas formas sumárias de prestação jurisdicional, contudo, para 

inúmeros doutrinadores, como Ovídio Araújo Baptista da Silva, não se opõe à aplicação 

do procedimento comum ordinário: (11)

    
 “Se trata, ao lado da ação processual una e abstrata – de ações 

especiais que longe de significarem desvio do padrão ritual ordinário, 
equivalem a formas muito especiais de tutela processual sumária.” 

 

Posteriormente, a sua utilização chegou às medidas cautelares inominadas(13) com base no poder geral 

de cautela do juiz (artigo 798 do Código de Processo Civil), em proposta apresentada na reforma 

processual de 1973, que objetivava evitar a ineficácia do direito processual civil comprometido pela 

morosidade na prestação jurisdicional. Porém, afirma Nelson Nery Júnior, “que o estudo da tutela 

antecipada, originou-se no Brasil no primeiro Congresso Nacional de Direito Processual Civil, 

realizado na cidade de Porto Alegre, em Julho de 1983, tendo sido organizado pelo Instituto dos 

Advogados do Rio Grande do Sul, e coordenado pelo jurista Ovídio Araújo Baptista da Silva.”  

Em 1985, os Professores Doutores Luiz Antônio de Andrade, José Joaquim Calmon de Passos, 

Joaquim Correia de Carvalho Júnior, Sérgio Bermudes e Kazuo Watanabe formaram uma comissão de 

revisão do Código de Processo Civil, apresentando um anteprojeto de lei que dispôs: “a tutela 

antecipatória junto com a tutela cautelar, tratando duas realidades distintas como se fossem a mesma 

coisa.”(12)

Após, em 1991, a “Comissão da Escola Nacional de Magistratura” reformulou os antigos 

projetos, instituindo a tutela antecipada no livro I previsto para o processo de 

conhecimento, sendo que, em 1992, publicou-se a primeira obra sobre esse tema, 

titulada de “Tutela Cautelar e Tutela Antecipada” de Luiz Guilherme Marinoni. 

Finalmente, pela Lei nº. 8.952/94 foi inserida, de forma genérica, no ordenamento 

jurídico brasileiro, na ação de conhecimento, a técnica antecipatória, conferida em 

situações de urgência, conforme assinalado abaixo pelos artigos 273 e 461, §3º., do 

Código de Processo Civil.               

 
próprio bem da vida pretendido pela parte requerente, embora contrariasse a natureza jurídica da prestação cautelar, mas que 
era admitida devido a ausência de outra medida eficaz. 
(11) Idem. p. 34. 
 

(12) Foi extinta a separação entre a ação de conhecimento e actio judicati, podendo o juiz utilizar, no curso da lide, 
expedientes executivos de diferentes teores em uma mesma relação jurídica como faziam os romanos no procedimento 
interdital. 
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“Artigo 273 - O Juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou 
parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, 
existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e:  I 
- haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou II - fique 
caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 
protelatório do réu.”§ 1º. Na decisão que antecipar a tutela, o juiz indicará, 
de modo claro e preciso, as razões de seu convencimento. § 2º. Não se 
concederá a antecipação de tutela quando houver perigo de irreversibilidade 
do provimento antecipado. § 3º. A execução da tutela antecipada observará, 
no que couber, o disposto nos incisos II e III do artigo 588. § 4º. A tutela 
antecipada poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo, em decisão 
fundamentada. § 5º. Concedida ou não a antecipação de tutela, prosseguirá 
o processo até final julgamento.§ 6º. A tutela antecipada também poderá ser 
concedida quando um ou mais dos pedidos cumulados, ou parcela deles, 
mostrar-se incontroverso. § 7º. Se o autor a titulo de antecipação de tutela, 
requerer providência de natureza cautelar, poderá o juiz, quando presentes 
os respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter incidental 
ao processo principal... Artigo 461 – Na ação que tenha por objeto o 
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela 
específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providencias 
que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.§ 1º. -  
... § 2º. -  ... § 3º. - Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo 
justificado receio de ineficácia do provimento final, é licito ao juiz conceder a 
tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o réu. A medida 
liminar ser poderá ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, em 
decisão fundamentada. § 4º. -  ... § 5º. -  ... § 6º. -  ... Artigo 461 A - ... § 
1º. ... § 2º. ... § 3º. ...”” 
 
   

Estava, no ordenamento jurídico brasileiro, inserida a tutela antecipada, como se retornasse ao sistema 

interdital romano clássico, onde o magistrado declarava o direito, principalmente, tomando as decisões 

necessárias para a sua execução forçada, dando provimento à pretensão do autor sem percorrer um 

trâmite por demais extenso, denotado do procedimento comum ordinário e do procedimento executivo 

autônomo.(13) A ineficácia da efetividade do direito processual civil, causada pelo fator-tempo(14) 

necessário à cognição plena e exauriente para a prestação jurisdicional, obrigou os processualistas, de 

diversos países, a encontrarem formas alternativas para agilizarem o processo. Pretendendo a 

celeridade, a eficiência e a segurança do provimento jurisdicional, Chiovenda opondo-se à 

 
(13) A separação entre a ação de conhecimento e a actio iudicati foi eliminada, podendo o juiz utilizar expedientes executivos 
e diferentes teores em uma mesma relação jurídica, antes mesmo de encerrar o processo, como faziam os romanos no 
procedimento interdital. 
(14) “O fator tempo, que permeia a noção de processo, constitui, desde há muito, o principal motivo da crise da justiça, uma 
vez que a excessiva dilação temporal das controvérsias vulnera ex radice o direito à adequada tutela jurisdicional, acabando 
por ocasionar uma série de gravíssimos inconvenientes paras as partes e os demais membros da comunhão social.” Sálvio de 
FIGUEIREDO TEIXEIRA. Reforma do Código de Processo Civil. página 841. 
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inefetividade do processo e Calamandrei com uma referência expressa à necessidade de "una decisione 

antecipata e provvisoria del mérito”,(15) instaram o legislador italiano a editar, embora 

acautelatoriamente, a tutela antecipada:(16)

“Sezione V - Dei Provvedimenti D'Urgenza:Condizioni per la 
Concessione:Artigo 700 do Código de Processo Civil italiano: Fuori dei casi 
regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi há fondato motivo di 
temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via 
ordinária, questo sia minacciato de um pregiudizio imminente e irreparabile, 
può chiedere com ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, che appaiono, 
secondo le circostanze, più idonei as assicurare provvisoriamente gli effetti 
della decisione sul mérito.” 

Coordenada pelo processualista Enrico Túlio Liebman,(17) em 1977, uma comissão foi 

organizada para elaborar um projeto de aperfeiçoamento do Código de Processo Civil 

italiano. Aprovada pelo Parlamento, o âmbito da reforma do processo de conhecimento 

do Codice di Procedura Civile (Código de Processo Civil), permaneceu limitado, incidindo, 

somente, sobre o procedimento de primeiro grau de jurisdição.   

Subseqüentemente, outra revisão legislativa intitulada de “la novella del 1990”,(18) trouxe 

algumas alterações processuais mais relevantes que a anterior. A promulgação da lei               

nº. 353, de 25 de Novembro de 1990, consubstanciada nos princípios da oralidade, 

imediatidade e concentração, por exemplo, inseriu modificações no Código de Processo 

Civil, como nas matérias referentes à competência dos juízes pretores e conciliadores 

(artigos 2 a 6); a organização do Poder Judiciário, instituindo o juízo monocrático (artigo 

25 a 31); a citação (artigos 7 a 9); a preclusão em primeiro e segundo grau de jurisdição 

(artigos 11, 13, 17 e 52); a assunção das provas (artigo 18); a intervenção de terceiro 

(artigos 28 a 30); as providências antecipatórias provisórias (artigo 20 e 21); a sentença 

de primeira instância e a execução provisória (artigo 32 a 34) e o recurso de apelação 

(artigo 50 a 54). Portanto, constata-se que, aparentemente, os mesmo escopos que 

determinaram a reforma do Código de Processo Civil italiano: a) o excessivo custo do 

                                                 
(15) Chiovenda, com a sua preocupação com a efetividade da justiça e Calamandrei em alusão à indispensabilidade de “una 
decisione antecipata e provvioria del mérito”, publicada no livro dedicado ao estudo do provimento cautelar (Introduzione al 
lo studio sistemático dei provvedimente cautelari”, editora Padova. 1996. página 38), foram os percussores da instituição da 
técnica da tutela antecipada. Cláudio SANTOS.  A reforma do Código de Processo Civil. p. 05. 
(16) Códice di Procedura Civile. 
(17) João Bosco MACIEL JÚNIOR. A sentença com reserva das exceções substanciais indiretas no direito itália. p. 07. 
(18) Ibidem. 



 
Vox Forensis, Espírito Santo do Pinhal, v. 1, n.1, Jan./Jun. 2008 

 

195
                                                                                                                                                      

 
  

 

 

                                                

processo para as partes e para a administração judiciária, quando não há uma 

contestação plausível; b) asseguração da efetividade do processo nas demandas sem 

conteúdo patrimonial, cujo direito é passível de sofrer dano irreparável pela demora; c) a 

não permissão do abuso do direito de defesa pelo réu, nas mesmas circunstâncias, 

motivaram a inserção do processo cautelar e da tutela antecipada no direito brasileiro.  

Não obstante, no direito processual civil alemão, a inefetividade do processo de execução 

e de conhecimento, submetida, oportunamente, para debate e deliberação dos 

deputados e senadores do Congresso Nacional germânico, fundamentou a aprovação da 

instituição no “Zivil Process Ordnung” – Código de Processo Civil alemão – do projeto de 

aplicação da cognição sumária cautelar e, indiretamente, da tutela antecipada, sendo o § 

935 estabelecido como medida cautelar atípica para assegurar o resultado da execução 

específica, e o § 940 como providência satisfativa, que autorizava a admissão de 

medidas provisionais para evitar que uma modificação do estado processual impedisse a 

efetividade do direito de uma parte ou, então, para regulamentar um procedimento 

provisório sobre a disposição dos fatos provenientes da relação jurídica controvertida, 

afastando-se prejuízos graves ou ameaça de atos ilegítimos.  

 Ambas, manifestamente restritas a objetos específicos e diversos, como pondera o 

processualista José Miguel Garcia Medina (19)na verdade, possuem finalidades 

instrumentais idênticas, procedendo, casualmente, como Medidas Cautelares “que 

expressam o poder geral de cautela do juiz:”(20)

  
“A doutrina separa os procedimentos urgentes em assecuratórios 
(cautelares) e de regramento (antecipação da tutela de mérito). Na 
primeira categoria (Sicherungsverfügung), estão as medidas previstas 
nas ZPO § 935, na segunda espécie, das providências antecipatórias 
do mérito, estão as denominadas (Regelungsverfügung), nelas 
incluídas as providências satisfativas e condenatórias em sentido lado 
(Befriedigungs-oder Leitsungverfügung).”  

 
 

 
(19) José Miguel GARCIA MEDINA. A tutela antecipatória e o perigo da irreversibilidade do provimento. p.26. 
(20) José Roberto dos SANTOS BEDAQUE. Tutela cautelar e tutela antecipada. Tutelas sumárias e de urgência. p. 44, 
afirma que conquanto o § 935 e o § 940 do ZPO sejam autônomos, ambos visam assegurar a futura decisão de mérito, 
agindo como poder geral de cautela do juiz. 
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Semelhantemente, nos ordenamentos jurídicos da França (Ordonnances de Référé)(21) e 

dos Estados Unidos da América (Interlocutory Injunction),(22) o provimento da 

antecipação da tutela foi instituído. 

A inépcia jurisdicional, causada pela morosidade característica do processo de 

conhecimento, firmou, no direito francês, baseado em razões práticas e não doutrinárias 

relativas ao crescimento insustentável do número de processos contenciosos, “o princípio 

da jurisdição colegiada de primeira instância”, estabelecendo-se uma consistente 

tendência em favor do juízo monocrático. Vigorando nos artigos 771 e 809 do Código de 

Processo Civil, as modalidades de tutelas provisórias previstas na legislação francesa, 

constituem-se em medidas cautelares e tutela antecipada, que produzem resultados 

provisórios de satisfação imediata do direito do litigante e que permitem ao juiz autorizar 

a provisória execução da sentença, antes de seu trânsito em julgado, sempre que se 

considerá-la necessária. A jurisdição de urgência, aplicada na lide forense francesa, 

permitiu que as ações especiais e mesmo as comuns de cognição ordinária (plena e 

exauriente), sob prévias condições, fossem decididas em um primeiro estágio de forma 

provisória, prejudicando eventual ação de conhecimento. 

Desse modo, observa-se que a aplicação de medidas satisfativas como as cautelares e a 

antecipação de tutela no direito francês possue, como característica própria, a 

inviabilização da análise subseqüente do mérito em uma demanda principal, tornando 

irreversíveis e definitivas as medidas supostamente provisórias. A ameaça de dano ou a 

sua iminência e a incerteza da reparação pela sentença do processo cognitivo, da mesma 

maneira, motivou o legislador norte-americano, com fulcro na teoria do “Contempt of 

Court”,(22) a instituir a “Interlocutory Injunction”, como medida cautelar imprópria 

consignada no regramento jurídico da common law.(23) Concedida no início do processo, 

 
(21) As Ordonnances de Référé são medidas atribuídas ao presidente do "tribunal de grande instance", que tem o poder de 
adotá-las para prevenir prejuízos iminentes ou fazer cessar uma "desordem manifestamente ilícita". 
(22) Tutela sumária ou de urgência, estabelecidas no direito processual civil americano, que permitem ao juiz a faculdade de 
conceder, antecipadamente, os efeitos da decisão de mérito. 
 
(22) “A origem do Contempt of Court está associada à idéia de que é inerente à própria existência do Poder Judiciário a 
utilização dos meios capazes de tornar eficazes as decisões emanadas. É inconcebível que o único poder, destinado à 
solução de litígios, não tenha o condão de fazer valer os seus julgados. Nenhuma utilidade teriam as decisões, sem 
cumprimento ou efetividade. Negar instrumentos de força ao Judiciário é o mesmo que negar sua existência. Ada 
PELLEGRINI GRINOVER. Abuso do processo e resistência às ordens judiciárias.  p. 65. 
(23) Ordenamento jurídico derivado dos paises anglo-saxões, que ganhou maior impulso na Inglaterra e nos Estados Unidos. 
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antes da “perpetual injunction”,(24) que pressupõe a plena atividade de convencimento do 

magistrado no procedimento comum ordinário, a “Interlocutory Injuction”, na prática, 

assumiu a função de antecipação de tutela. 

 

 

Fungivelmente, para evitar que a violação do direito continuasse ou se agravasse entre a 

propositura da ação e a “final injunction”, a legislação processual americana, 

fundamentada na jurisdição de eqüidade, possibilitou que o autor ou réu utilizasse a 

“injuntion” provisória ou temporária, enquanto o mérito não fosse julgado. 

A admissibilidade da “injunction” prevista no direito processual civil dos Estados Unidos, 

todavia, não se condiciona à análise expositiva das provas contidas nos autos. O juízo de 

eqüidade, que possui como requisito o “balance of convenience”,(25) legalmente baseia-se 

na razoabilidade realizada pelo juiz na comparação se os possíveis danos, inerentes ao 

caso, seriam evitados ou não com a procedência do pedido.  

Assim sendo, a discricionariedade conferida ao juiz para assegurar a atuação efetiva da 

jurisdição, reprimindo qualquer tentativa de impedi-la, permite ao magistrado a 

utilização de providências emergenciais para o cumprimento do direito subjetivo. 

Dessa forma, ainda que prevista no procedimento ordinário do ordenamento jurídico 

americano, a “Interlocutory Injuction” ou antecipação de tutela anglo-saxã representa, 

em comparação com o direito processual civil brasileiro, a prerrogativa do princípio do 

poder geral de cautela aplicada no artigo 798 do Código de Processo Civil, disposta como 

procedimento fungível que objetiva o resultado útil e efetivo do processo.  
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