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A incapacidade legiferante do Poder Legislativo de prever e garantir a 

respectiva disposição legal adequada a todos os comportamentos humanos 

positivos ou negativos não abrangidos pelo conceito teórico da relação 

jurídica(1), apesar de necessárias para impedirem a excessiva intervenção do 

Estado na liberdade individual dos seus sujeitos de direitos(2), 

aproximadamente, por trinta anos, deixou de propiciar aos jurisdicionados 

brasileiros uma tutela preventiva de cognição, malgrado a sua regulamentação 

fosse imprescindível para o preciso funcionamento do sistema processual. 

Conquanto essa omissão legislativa contrariasse o entendimento da doutrina 

nacional(3) e estrangeira(4), jamais foi proposto qualquer projeto de lei, 

objetivando a implementação das mencionadas ações atípicas no processo de 

conhecimento, de modo a conformá-las à sua característica romano-germânico 

de positivação do direito, exigência dispensável nos países de tradição 

costumeira como os Estados Unidos da América e a Inglaterra, que são 

governados pelos povos de origem anglo-saxônica.  

Obviamente, observava-se que o processo de cognição exauriente formado 

pelas três sentenças da classificação trinária(5) - declaração, constituição e 

condenação - não vislumbrava a hipótese da prevenção à ameaça a um direito, 

matérias especificas às ações e medidas cautelares.    

                                                 
(1) Custódio da Piedade MIRANDA. Teoria Geral do Direito Privado.  p. 07. 
(2) Compostas em pessoas físicas e jurídicas.  
(3) Luiz Guilherme MARINONI. Tutela Inibitória: a tutela de prevenção do ilícito. p. 353 
(4) Luiz Guilherme MARINONI. Tutela Inibitória. p. 25.  
(5) Acrescidas de outras subdivisões como a proposta por Nelson Nery JÚNIOR. Código de Processo Civil 
Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor. p. 891. 
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Equivocava-se aquele que sustentava que o artigo 287 do Código de Processo 

Civil disponibilizava a tutela cominatória, destinada a ser “efetivada mediante 

multa” para o amparo da prevenção do ilícito, afinal o seu uso se restringe, 

apenas, as hipóteses de descumprimento de decisão. Comprovando-se, 

previamente, que essa omissão do direito processual positivo, impossibilitava o 

resguardo legal contra a ocorrência do dano ou a sua iminência, mediante o 

ajuizamento de uma ação de cognição, o professor Luiz Guilherme Marinoni 

com a apresentação da sua tese de titularização da cadeira de Direito 

Processual Civil da Universidade Federal do Paraná, fomentou a inserção da 

aplicação de ambas as medidas judiciais protecionistas, na prática da lide 

forense nacional. De sobremaneira, a importância das suas aplicações no 

entendimento do nomeado jurista “deriva do fato de que constitui ação de 

conhecimento que, efetivamente, pode inibir o ilícito”(6), não existindo qualquer 

semelhança com a ação cautelar ou com a ação declaratória que, inclusive, foi 

“pensada como preventiva, ainda que destituída de mecanismos de execução 

realmente capazes de impedir o ilícito.”(7) O posicionamento clássico do direito 

processual civil de não conferir poderes executivos ao juiz para dificultar a 

violação do direito, com a alegação de que assim haveria abusos e variações 

da técnica procedimental, permaneceu inerte devido a idéia de que os direitos 

não necessitariam desse tipo de tutela, sendo inadmissível que a conduta de 

um magistrado limitasse os direitos de liberdade.  

No entanto, a prestação de serviço público desempenhado pelo ente-estatal 

mudou e evoluiu. As situações que envolviam matérias de direito substancial 

também. Almejando evitar a prática do dano, o ordenamento jurídico 

processual, amparado pela garantia constitucional prevista no artigo 5º., sem 

qualquer teorização regular, instroduziu uma tutela de conteúdo preventivo, 

relativa a direito patrimoniais e a bens incorpóreos. Contudo, a estrutura do 

Código de Processo Civil, coordenado por Alfredo Buzaid, em 1973, não 

estabeleceu uma ação de conhecimento preventiva, renegando essa função à 

ação cautelar, embora tivesse inserido duas ações especiais dotadas de 

                                                 
(6) Marcus Firmino SANTIAGO. Uma abordagem diferenciada acerca da Tutela Jurisdicional. p. 05. 
(7) Idem. p. 03. 
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legitimidade e auto-aplicabilidade suficiente para que o juiz pudesse conceder 

a tutela preventiva à posse e à propriedade, como o interdito proibitório e a 

nunciação de obra nova disciplinados nos artigos 932 e 934 do referido 

Diploma Adjetivo. Ademais, houve a ausência de um permissível legal que 

autorizasse o exercício de uma função preventivamente atípica através da ação 

de conhecimento. Todavia, afirma o autor reportado em nota(8), que os 

fundamentos da ação inibitória sempre estiveram presentes no próprio direito 

material:  

  

“Se várias situações de direito substancial, diante de sua 

natureza, são absolutamente invioláveis, é evidente a 

necessidade de se admitir uma ação de conhecimento preventiva. 

Do contrário, as normas que proclamam direitos, ou objetivam 

proteger bens fundamentais, não teriam qualquer significação 

prática, pois poderiam ser violadas a qualquer momento, 

restando somente o ressarcimento do dano.” 

 

  Garantindo o direito à ação de conhecimento preventiva, seja sob uma 

perspectiva de eficiência, a conseqüência será a admissibilidade da aplicação 

de uma tutela jurisdicional que evite a prática de conduta comissiva ou 

omissiva ilícita danosa. Exercendo essa função, a aplicação da ação inibitória 

permitirá que a inviolabilidade dos direitos previstos no regramento material 

sejam amparados, resguardando-se toda “ameaça a direito” nos termos 

definidos pela Constituição Federal, cujo acesso resulta na efetividade da 

prestação jurisdicional. 

Concernente à sua finalidade, a ação declaratória cognitiva, para o 

processualista Luiz Guilherme Marinoni, é irreal e conservadora sob 

determinados aspectos:(9)

 

“Lembre-se que a ação declaratória não é capaz de conceder 

tutela de inibição do ilícito, uma vez que somente pode declarar a 

respeito de uma relação jurídica ou, excepcionalmente, de um 

                                                 
(8) Marcus Firmino SANTIAGO. op. cit. p. 05. 
(9) Luiz Guilherme MARINONI. Tutela Inibitória. p. 190. 
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fato (art. 4o, CPC). A sentença declaratória, como é sabido, é a 

sentença típica do estado liberal clássico, uma vez que, além de 

incapaz de permitir ao juiz interferir sobre a vontade do 

demandado, tem seu fim restrito a regular uma relação jurídica já 

determinada pela autonomia de vontade.” 

 

 Nessa digressão, o fato da medida cautelar ser acessória e instrumental, 

mesmo quando satisfativa, denota que a sua opção não é a mais indicada para 

proteger os direitos que precisam da inibição ou remoção de um ilícito. 

Diversa, a ação inibitória possui o escopo de evitar a possibilidade do ilícito, 

ainda que se refira à repetição ou continuação, não sendo compatível com a 

disposição do processo cautelar ou com o ressarcimento do dano, relativo ao 

processo de conhecimento, que necessita da verificação dos elementos 

subjetivos da conduta, culpa ou dolo. A pré-compreensão de que a ação 

inibitória constitui uma tutela de urgência segue a predisposição, observada 

em diferentes países, de revolucionar o direito ao acesso à justiça, afastando-

se o posicionamento clássico jurídico de se “imaginar o direito processual à 

distância da realidade social.”(10) Alheio a esse julgamento retrógrado, as 

legislações de todo o mundo estão  acabando com a ilusão infundada de que o 

direito processual representa uma ciência pura, “eternamente distante do 

direito material e das vicissitudes dos homens de carne e osso.”(11)

Elaborada para evitar que um ato ilícito eminente produza um prejuízo, as 

ações inibitórias podem ser consideradas medidas emergenciais, que 

asseguram a efetividade da tutela jurisdicional, evitando a materialização de 

um eventual dano. Sabendo-se que a complexidade e a formalidade 

burocrática dos atos processuais demandam um prazo exagerado para a 

solução da lide, exagerado em razão da prevalecência da ordinarização plena e 

exauriente do processo cognitivo, o tempo responsável pela atividade 

processual passou a ser manipulado, tornando-se mais célere. Por 

conseguinte, depreende-se que a razoabilidade do tempo em relação à 

prestação judicial motivou a instituição das tutelas sumárias, não em 

                                                 
(10) Idem. p. 13. 
(11) Idem. p. 14. 
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detrimento da segurança jurídica proporcionada pelo processo de 

conhecimento, mas sim pela necessidade de efetivação do direito violado:(12)

 

“O Processo Civil deve ser municiado com mecanismos capazes 

de permitir a realização da função institucional que lhe toca, 

autorizando que ao jurisdicionado que tenha razão seja concedido 

exatamente aquilo que lhe seria justo reivindicar. Em outras 

palavras, defende que o Processo só cumpre sua função quando 

permite a concessão, ao titular da pretensão, da tutela a que este 

faz jus, em tempo de efetivamente preservar seu direito.” 

 

Conclui-se, então, que a celeridade processual é enfatizada para impedir que o 

provimento jurisdicional se torne inócuo ante a sua incapacidade de tutelar os 

direitos subjetivos, impostos pela demora do processo:(13)  

 

“É inegável (...) que, quanto mais distante da ocasião 

tecnicamente propícia for proferida a sentença, a respectiva 

eficácia será proporcionalmente mais fraca e ilusória. De tal 

sorte, um julgamento tardio irá perdendo progressivamente seu 

sentido reparador, na medida em que postergue o momento do 

reconhecimento judicial dos direitos; e, transcorrido o tempo 

razoável para resolver a causa, qualquer solução será, de modo 

inexorável, injusta, por maior que seja o mérito científico do 

conteúdo da decisão.” 

 

Inobstante, o comprometimento do princípio da efetividade jurisdicional com a 

garantia do dues process of low, não descarta a segurança jurídica mínima, 

responsável pela concessão das medidas de urgência previstas na lei. 

Dessa forma, somente após efetuada uma análise detalhada dos fatos e dos 

fundamentos jurídicos do pedido - princípio da substanciação - que compõem a 

pretensão formulada, o magistrado consegue se julgar apto a proferir qualquer 

decisão. Superado o tradicionalismo da cognição ordinária, deduz-se que a 

tutela de urgência não se funda em um juízo de plausibilidade na intenção de 

“resguardar a efetividade da tutela jurisdicional nas situações de vantagem, 

                                                 
(12) Rogério Cruz e TUCCI. Tempo e Processo. p. 129. 
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que possuem conteúdo ou função não-patrimonial, que sofreriam dano 

irreparável decorrente do longo tempo necessário para o desfecho da 

causa.”(14)

Causado o dano, em que se verifica que não foi observado um fazer, ou um 

não fazer, é garantido ao prejudicado que remova o dano, afastando a lesão. 

Distinguindo-se da tutela inibitória, reparatória ou ressarcitória, a ação de 

remoção de ilícito “consiste em remover a situação de ilicitude mediante uma 

providência ato do próprio juízo - com a ajuda dos auxiliares judiciários - ou 

determinando-se a terceiro um fazer.”(15)  

Destarte, a disposição das ações inibitórias e de remoção do ilícito, na lide 

processual, decorrem da evolução da sociedade e do surgimento de outras 

circunstâncias relacionadas à abrangência do direito. 

Outrossim, a base para a prática dessas duas ações encontra-se disciplinada 

no artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor, o qual permite que o juiz 

determine que um ato seja ou não realizado na sentença ou em sede de tutela 

antecipada, sob pena de multa, estabelecendo no § 5º. algumas das medidas 

executivas, que podem ser requeridas pelo autor, incluindo, entre elas, a busca 

e apreensão. Preexiste a dificuldade, porém, em se compreender que essas 

ações advêm da falta de distinção entre ato ilícito e dano. Associando o ilícito à 

lesão, erroneamente alguns entendem que toda ação processual voltada contra 

o ilícito é uma ação ressarcitória ou de reparação do dano.           

Entretanto, há ilícitos que não se exaurem momentaneamente, permanecendo 

sem produzir qualquer dano, demonstrando que esse implica um resultado 

eventual do ilícito. Portanto, dessume-se que a tutela de remoção do ilícito não 

pretende ressarcir o prejudicado pelo dano, proporcionando-lhe uma 

contraprestação indenizatória. A transgressão de um comando jurídico, 

proveniente de um ato ilícito de eficácia continuada, que potencializa a 

ocorrência de um dano, não constitui objeto de ação reparatória, tanto que 

prescindem da verificação da culpa ou do dolo:(16)  

                                                                                                                                                     
(13) Marcus Firmino SANTIAGO. op. cit. 05. 
(14) Ibidem. 
(15) Luiz Guilherme MARINONI. op. cit. p. 117. 
(16) Marcus Firmino SANTIAGO. op. cit. p. 08. 
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“... a conseqüência lógica da distinção entre dano e ato ilícito 

conduz à formulação do critério segundo o qual todas as vezes 

que a intervenção judiciária tem por objeto a fonte do dano não 

há tutela ressarcitória.”     

 

 Assim, por tudo quanto exposto, infere-se que devido o atual perfil 

desenvolvimentista do Estado-Globalizado brasileiro e, conseqüentemente, das 

incomuns e sem precedentes situações de direito material vivenciadas, é 

evidente que se tornam necessárias a instituição de regras jurídicas de 

conteúdo preventivo, sobretudo como as medidas sumárias ou de urgência 

relativas às ações de remoção do ilícito e inibitória, a fim de conferirem aos 

cidadãos uma proteção imediata ao seu direito, impedindo o seu perecimento 

ou a sua inutilidade.  
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