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O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NA TUTELA
ANTECIPADA E NA TUTELA CAUTELAR
Rossana Denise Iuliano Alves1

Resumo: A tutela antecipada e a tutela cautelar tratam do mesmo problema, que é a
eliminação do risco do dano irreparável e de difícil reparação que pode ocorrer caso a
pretensão requerida pelo autor demore para ser analisada em sentença de mérito. Os dois
institutos são medidas provisórias, uma de caráter satisfativo e outra de caráter preventivo,
mas ambos tem a mesma finalidade, por isso há uma grande confusão em torno dessas
medidas. Porém há diferenças: a tutela antecipada visa satisfazer a pretensão do autor
provisoriamente, enquanto a tutela cautelar apenas assegura que essa pretensão venha a
ser satisfeita se o autor vencer a ação. Apesar de serem institutos diferentes, é possível a
aplicação do princípio da fungibilidade. Isso significa que, caso o autor requeira a
antecipação de tutela, mas o caso não atenda os requisitos do artigo 273, e configure
providência de natureza cautelar, o juiz poderá, em virtude dos princípios da
instrumentalidade e economia processual, deferir a medida cautelar em caráter incidental, e
vice e versa.
Palavras-chave: tutela antecipada, tutela cautelar, fungibilidade.
Abstract: The tutelage and guardianship advance cautionary dealing with the same
problem, which is to eliminate the risk of irreparable damage and difficult repair that can
occur if the requested by author takes claim to be seen in the judgment of merit. The two
institutes are provisional measures, a character of satisfaction and other preventive nature,
but both have the same purpose, so there are a lot of confusion around those measures.
However there are differences: early aims to satisfy the protection the pretense of author
provisionally, while prudential supervision only ensures that this wish will be fulfilled if the
author win the action. Despite being different institutes, it is possible to apply the principle of
fungibility. This means that if the author requires anticipation of tutelage, but the case does
not meet the requirements of article 273, and configure Providence precautionary in nature,
the judge may, by virtue of the principles of instrumentalidade and procedural economy, to
accommodate the precautionary measure incidental nature, and around.
Keywords: early precautionary custody guardianship, marketability.

INTRODUÇÃO

Nos primórdios da sociedade, os conflitos existentes eram resolvidos entre os
próprios litigantes ou pelo grupo social a que pertenciam.
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Com a criação do estado organizado, o monopólio da jurisdição passou ao
poder público, e as lides passaram a ser resolvidas através dos processos.
O crescimento da sociedade e do estado fez multiplicar os conflitos e, por
conseguinte, os processos também. Em virtude disso, a prestação jurisdicional
tornou-se mais lenta.
Com a morosidade da justiça e o aumento no número dos processos, a
sociedade e o Estado começaram a se preocupar em encontrar meios de agilizar a
prestação jurisdicional, pois uma lide significa perturbação da paz social e, quanto
mais rápido a lide for solucionada, mais rápido a sociedade volta a ter paz.
Uma das formas criadas para agilizar a solução dos litígios, foi a criação das
tutelas de urgência no processo, e as duas principais são: tutela cautelar e tutela
antecipada.
Essas espécies de tutela surgiram, pois há casos em que a lenta marcha
processual pode trazer prejuízos ao autor de uma ação e o não atendimento de sua
pretensão no momento pode causar dano irreparável ou de difícil reparação. Nesses
casos a pretensão do autor não pode esperar o fim de um processo para ser
satisfeita, pois isso pode fazer com que seu direito pereça.

1 TUTELA ANTECIPADA

O Estado e a lei estão sempre buscando formas de agilizar a prestação
jurisdicional, a fim de que a lenta marcha processual não cause dano aos direitos
subjetivos das partes. No Brasil, a mudança mais significativa foi a criação do
instituto da tutela antecipada, com a Reforma Processual Civil de 1994.

1.1 Considerações iniciais

O Estado, quando passou a substituir a vontade das partes, fazendo com que
elas não mais resolvessem os próprios conflitos, ganhou também o dever de instituir
medidas que garantissem à parte que seu direito não perecesse enquanto
esperasse o provimento judicial.
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Dessa forma surgiram as tutelas de urgência. A primeira que se vislumbrou no
ordenamento jurídico brasileiro foi a tutela cautelar, que visa assegurar ou acautelar
o processo principal, a fim de que esse tenha um andamento normal e que possa
chegar ao fim, resolvendo o mérito da ação.
Como a tutela cautelar, em regra, não pode ter caráter meritório e satisfativo,
começou a surgir a necessidade de uma tutela de urgência que garantisse os
direitos materiais das partes envolvidas no litígio, e não apenas os direitos
processuais.
Surgiram, então, a tutela antecipada e a tutela específica. Neste momento
será analisada a tutela antecipatória.
A tutela antecipada já existia há muito no direito processual brasileiro. Havia a
possibilidade de se antecipar o provimento de mérito liminarmente em ações
específicas, como as locações, as ações populares, ações civis públicas, etc. Mas,
em 1994 ela foi introduzida genericamente no processo de conhecimento pela lei
8.952/94, que alterou o art. 273 do CPC, sendo possível, a partir de então, ao juiz
conceder uma medida provisória satisfativa nas ações de conhecimento, quando
presentes os requisitos necessários.

1.2 Conceito

A tutela antecipada é aquela que concede uma medida urgente provisória
satisfativa.
É urgente, pois há um risco de dano grave ao direito da parte, não sendo
possível aguardar até o fim do processo para se tomar uma medida a fim de
resguardar esse direito, vez que a demora poderia tornar tal medida ineficaz; é
provisória, pois ainda não se trata da decisão meritória final, podendo ser revogada
a qualquer momento por decisão fundamentada; e é satisfativa, pois satisfaz, de
certa forma, a pretensão da parte, não tendo função apenas preventiva.
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agilização da prestação jurisdicional no intuito de alcançar a celeridade processual e
a consequente tutela efetiva”2
A tutela antecipada é um provimento imediato concedido provisoriamente pelo
juiz ao autor ou réu (nas ações dúplices) que assegura à parte o bem jurídico
material que espera ao final da ação.
Ao contrário do que se pensa, antecipação de tutela não se confunde com
liminar. Esta é uma medida concedida no início do processo, inaudita altera pars,
enquanto a antecipação pode ser concedida a qualquer tempo, inclusive na
sentença, o que retiraria o efeito suspensivo de uma possível apelação.
O poder de conceder a antecipação de tutela não é discricionário, e sim
vinculado. Assim o é porque, preenchidos os requisitos legais, a parte tem o direito,
e o Estado-Juiz o poder-dever de conceder a antecipação de tutela.
O fundamento da tutela antecipada é o princípio da necessidade. Ensina
Humberto Theodoro Júnior que, “justifica-se a antecipação de tutela pelo princípio da
necessidade, a partir da constatação de que sem ela a espera pela sentença de
mérito importaria denegação de justiça [...].”3 Isso significa que se não concedida a
medida antecipatória a efetividade do processo poderia não existir na prática.

1.3 Características básicas da tutela antecipatória

Diferente da tutela cautelar, a tutela antecipatória é jurisdição propriamente
dita (de conhecimento), pois se refere a uma lide de natureza meritória. É uma tutela
satisfativa. Afirma Humberto Theodoro Júnior que
A cognição, nestes casos, é sumária e relativamente exauriente (e,
eventualmente, de natureza urgente), ainda que seja a tutela
antecipatória também necessariamente reversível [...], e ainda que tal
fato possa induzir a uma aparente e suposta contradição.4
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É sumária, pois é feita antes do decorrer do processo e é relativamente
exauriente, pois se refere ao mérito da ação, isso é, satisfaz o direito.

1.4 Requisitos para concessão da medida antecipatória

Como já informado anteriormente, a antecipação de tutela deve obedecer
alguns requisitos, e são eles: a) requerimento da parte; b) prova inequívoca dos
fatos expostos na inicial, convencendo o juiz da verossimilhança da alegação; c)
receio de dano irreparável ou de difícil reparação; d) deve ficar caracterizado o
abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu; e) a tutela
antecipada deve poder ser revertida, se for o caso, ao final da ação (art. 273 do
CPC).
Pois bem, a tutela antecipada não pode ser determinada de ofício pelo juiz.
Portanto, é preciso o requerimento da parte legítima, que nesse caso é, em regra, o
autor da ação.

1.4.1 Prova inequívoca e verossimilhança do direito

É o principal requisito para a concessão da tutela antecipada. A parte que
pretende a antecipação deve trazer aos autos uma prova inequívoca, capaz de
comprovar a verossimilhança do direto do autor. Não se confunde com o fumus boni
iuris, requisito para a concessão da medida cautelar, pois aquela se refere à
plausibilidade do direito; enquanto esta requer uma prova inequívoca.
Para que seja concedida a antecipação da tutela as alegações do autor
deverão ter por base uma prova pré-existente, que seja clara e evidente. Porém, há
que se entender o que é prova inequívoca.
Prova inequívoca é aquela que possibilita ao magistrado uma fundamentação
convincente de sua decisão (visto que as decisões que concedem ou não a
antecipação de tutela devem ser fundamentadas). É a prova que não demonstra
equívoco, engano.
De acordo com Humberto Theodoro Júnior,
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É inequívoca [...] a prova capaz, no momento processual, de
autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a
tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo.
Dir-se-ia que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrandose a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O
julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão ao
final, depois de exaurido todo o debate e toda atividade instrutória.
No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida
antecipada da pretensão do autor. Depois, porém, da resposta e
contraprova do réu, o quadro de convencimento pode resultar
alterado e o juiz terá de julgar a lide contra o autor.5

Essa prova deve ser hábil a convencer o juiz de que o direito é verossímil. No
conceito de Reis Friede,
Verossímil é o que tem aparência de verdadeiro ou, pelo menos, que
é provável. Diante da fundamentação do pedido e das provas que
acompanham o requerimento de antecipação de tutela, o órgão
julgador fará apenas um juízo de probabilidade de que o direito
requerido é possível, de que existe aparência de verdadeiro.6

Então, a prova deve portar um grau de convencimento capaz de convencer o
juiz acerca da existência do direito e do perigo de dano irreversível ou de difícil
reparação.

1.4.2 Urgência e abuso do direito de defesa

O art. 273 do CPC autoriza a concessão da antecipação de tutela em duas
hipóteses: a) quando haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação;
ou b) quando ficar caracterizado o abuso de direito de defesa do réu, com intuito
meramente protelatório.
Na primeira hipótese vislumbra-se a urgência. Quando há um perigo de dano
a um direito. E na segunda hipótese, vislumbra-se a atitude do réu tentando protelar
o processo ou abusando de seu direito de defesa. Nessas hipóteses a lei autoriza a
concessão da tutela antecipatória.
5

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil – Processo de Execução e
Cumprimento da sentença, Processo Cautelar e Tutela de Urgência. 44. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2009. p. 670.
6
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Esse dano deve ser irreparável ou de difícil reparação. É irreparável quando
seus efeitos não podem ser revertidos. É o caso dos direitos não patrimoniais e dos
direitos patrimoniais com função não patrimonial, e ainda os direitos patrimoniais
quando o dano não puder ser restaurado na forma específica, apenas na forma
subsidiária (conversão em perdas e danos). Esse dano irreparável deve ser oriundo
da ação do demandado, isso é, deve haver nexo causal entre o dano e o ato ilícito.
Se não houver esse nexo de causalidade não poderá ser concedida a medida
antecipatória.
E o dano de difícil reparação se vislumbra quando, pelas condições
econômicas do réu, pode-se perceber que não será possível sua reparação, e ainda
quando tal dano não puder ser individualizado ou quantificado precisamente.
Já o abuso do direito de defesa e o manifesto propósito protelatório do réu se
verificam quando o réu toma certas atitudes que evidenciam sua intenção de
retardar o curso normal do processo, sejam essas atitudes processuais ou
extraprocessuais.

1.4.3. Reversibilidade do efeito do ato concessivo da tutela antecipada

De acordo com o § 2º do artigo 273 do CPC, só é permitida a antecipação da
tutela quando a medida não for irreversível. Isso é, deve ser possível o
restabelecimento do quadro fático existente antes da concessão da medida.

2 TUTELA CAUTELAR

São duas as principais tutelas de urgência: antecipada e cautelar. As
particularidades da primeira foram vistas anteriormente. A partir de agora discorrerse-á sobre a segunda.

2.1 Considerações Gerais
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A jurisdição é exercida pelo Estado sob duas formas principais: a cognição
(conhecimento) e a execução.
Porém, o provimento definitivo que a parte espera não pode ser concedido de
imediato, pois o processo é uma sequência de atos, que deve respeitar vários
princípios, entre eles o contraditório e a ampla defesa. Por esse motivo, por ter de
respeitar esses princípios, é que o processo, por vezes, alonga-se no tempo, e
nesse interregno pode haver mudança no quadro fático existente desde quando se
propôs a ação. Por isso, o Estado deparou-se com a necessidade de instituir as
chamadas tutelas de urgência.
O processo possui várias fases: postulatória, saneatória, instrutória e
decisória. Ele só estará completo ao percorrer essas fases, e isso pode demorar
muito tempo. Não é justo, porém, que a parte, em virtude do alongamento do
processo, veja seu direito ameaçado. O estado tem o dever de proteger o direito da
parte contra o perigo de dano no curso do processo.
Humberto Theodoro Júnior alerta que,
É indubitável, porém, que o transcurso do tempo exigido pela tramitação
processual pode acarretar ou ensejar, e frequentemente acarreta ou
enseja, variações irremediáveis não só nas coisas como nas pessoas e
relações jurídicas substanciais envolvidas no litígio, como, por exemplo a
deterioração, o desvio, a morte, a alienação etc., que, não obstados,
7
acabam por inutilizar a solução final do processo em muitos casos.

O estado deve ter formas de garantir que a mudança no quadro fático que
envolve a relação jurídica discutida no processo não cause dano à parte.
Para que se atinja o fim maior do processo, que é a paz social, não se pode
contentar com a simples outorga à parte do direito de ação. É preciso assegurar-lhe,
também que o processo atingirá sua finalidade, que é a solução “justa” da lide.
Por isso, é preciso que a jurisdição tenha outros meios de garantir à parte que
seu direito não seja danificado em virtude da demora do provimento jurisdicional.
A tutela cautelar se refere às medidas cautelares, que são medidas judiciais
que visam conservar, defender ou assegurar um direito. São medidas preventivas,
pois previnem que haja um dano ao direito.

7

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil – Processo de Execução e
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As medidas cautelares podem ser preparatórias ou incidentais. São
preparatórias aquelas propostas antes da ação principal, sendo a validade daquela
subordinada à proposição desta no prazo legal; e são incidentais aquelas propostas
durante a ação principal. A competência para o julgamento das medidas
preparatórias é do mesmo juízo competente para julgar a ação principal.
As medidas cautelares podem ser deferidas, assim como a medida
antecipatória, inaudita altera parte, ou seja, sem ouvir a outra parte. Isso se justifica,
pois nesses casos de urgência a espera do tempo para citar ou intimar o réu pode
impossibilitar a satisfação da pretensão.
Devido ainda ao caráter de urgência das medidas cautelares, os prazos são
menores nesse tipo de procedimento do que no procedimento ordinário.

2.2 Características da tutela cautelar
As principais características do processo cautelar são: a instrumentalidade; a
provisoriedade, a revogabilidade e a autonomia, a seguir analisados.

2.2.1 Instrumentalidade

O processo cautelar não tem finalidade própria. Seu fim é tutelar outro
processo: o processo principal. Ele assegura o resultado prático de outro processo.
Isso é característico do processo cautelar, e se denomina instrumentalidade.
O processo cautelar é sempre dependente do processo principal. É o que
determina o artigo 796 do CPC. Aquele não visa antecipar o resultado deste; visa
apenas afastar situações de perigo para garantir o resultado do processo principal.
Na lição de Humberto Theodoro Júnior “as medidas cautelares não têm um
fim em si mesmas, já que toda sua eficácia opera em relação a outras providências
que hão de advir em outro processo.”8

8
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Enquanto o processo principal tem a finalidade de garantir o direito, o
processo cautelar visa proteger o principal, ou seja, visa proteger o “instrumento”
utilizado pelo ordenamento jurídico para compor as lides e alcançar a paz social.
Por fim, podemos dizer que o processo cautelar está sempre ligado a um
outro processo, vez que as medidas preventivas, em regra, não são satisfativas,
mas apenas conservativas das situações necessárias para que o processo principal
alcance seu resultado realmente útil.

2.2.2 Provisoriedade ou temporaridade

As medidas cautelares não têm caráter definitivo. Elas duram um espaço de
tempo determinado, isto é, as medidas cautelares têm duração desde sua
concessão até o provimento final do processo principal. Elas são absorvidas ou
substituídas pelo provimento de mérito.
A medida cautelar tem por fim proteger o processo, assegurando que se
chegue à decisão de mérito final. Pode-se então dizer que “[...] a tutela cautelar é
destinada a dar segurança ao processo, mais especificamente à sentença de
mérito.”9
Partindo dessa premissa pode-se concluir que, sendo proferida a sentença, a
medida cautelar perde sua utilidade.
Ora, se a medida cautelar tem a função de assegurar o próprio processo
principal, não teria lógica que durassem mais tempo do que o próprio processo.
Estando cumprida a finalidade para a qual foi concedida, ou seja, tendo assegurado
o curso normal do processo principal, a medida cautelar perde sua razão de ser.
Porém, há casos em que a sentença precisa de uma nova fase (execução)
para satisfação total do direito da parte. Nesses casos, o juiz pode manter a eficácia
da medida cautelar até a integral satisfação.
Isso significa que, nem sempre a duração da medida cautelar está ligada ao
proferimento da sentença de mérito, pois ela pode durar até o final do processo. No

9

MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio da Cruz. Curso de processo civil, volume 4:
processo cautelar. 2. tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunals, 2008. p. 30.
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entanto, a medida cautelar é sempre provisória, esteja ligada à sentença ou à efetiva
satisfação do direito.

2.2.3 Revogabilidade

A sentença do processo cautelar não faz coisa julgada material, pois esta só
existe em decisões de mérito, e a sentença cautelar não atinge o mérito, pois a ação
não trata de lide meritória.
Ela tem essa característica, por ser provimento emergencial de segurança, a
possibilidade de substituição, modificação ou revogação a qualquer tempo, desde
que por decisão motivada.

2.2.4 Autonomia
Nos dizeres de Humberto Theodoro Júnior, “sem embargo do caráter
instrumental, pois o processo cautelar serve à realização prática de outro processo –
e de sua reconhecida acessoriedade[...] -, é inegável a autonomia técnica do
processo cautelar”10
A finalidade que o processo cautelar busca alcançar é diferente da finalidade
do processo principal, por isso aquele tem autonomia deste. Apesar de ser acessório
do principal, o cautelar tem autonomia e, inclusive, procedimento próprio.
O processo cautelar, ao lado do executivo e cognitivo, é uma forma de
jurisdição, sendo um terceiro gênero do processo contencioso, diferente dos outros
dois. E da mesma forma que o processo executivo tem autonomia perante o de
conhecimento, o cautelar também tem autonomia perante o seu principal.

2.3 Requisitos para concessão da medida cautelar

10

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil – Processo de Execução e
Cumprimento da sentença, Processo Cautelar e Tutela de Urgência. 44. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2009. p. 490.
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São requisitos para a concessão da tutela cautelar o fumus boni iuris e o
periculum in mora.
O primeiro é a plausibilidade do direito da parte. A parte deve provar que o
direito que alega ter é plausível, provável.
Pelo processo cautelar tutelam-se aqueles interesses que se mostram
plausíveis de serem tutelados no processo principal. Caso se perceber, pela
narração do autor, que ele não tem o direito material capaz de apoiar a ação
principal, não há que se conceder a medida cautelar, pois apesar de serem
autônomos e não terem resultados dependentes um do outro, o processo cautelar é
assessório do principal. Se não há direito a ser tutelado no principal, não haverá
direito a ser tutelado no cautelar.
Na visão de Humberto Theodoro Júnior,
Para a ação cautelar, não é preciso demonstrar-se cabalmente a existência
do direito material em risco, mesmo porque esse, freqüentemente, (sic) é
litigioso e só terá sua comprovação e declaração no processo principal.
Para merecer a tutela cautelar, o direito em risco há de revelar-se apenas
como interesse que justifica o “direito de ação”, ou seja, o direito ao
11
processo de mérito.

Ao contrário da tutela antecipada, na cautelar não é necessário prova
inequívoca, apenas a comprovação da plausibilidade do direito do autor. Isso ocorre,
pois, a função do processo cautelar é proteger o processo principal, e é lá que a
prova inequívoca surgirá. No processo cautelar é preciso apenas a fumaça do bom
direito para autorizar a concessão da medida. Essa medida assegurará o processo
principal e, então, o direito da parte poderá ser discutido e comprovado.
O periculum in mora, por sua vez, refere-se à urgência. A tutela cautelar é
uma das tutelas de urgência. Se é de urgência é porque deve haver o perigo de um
dano ao direito da parte.
No caso da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o fundado receio de
dano. Dano esse que afetará, em regra, o processo principal.
Ensina Humberto Theodoro Júnior que “o perigo de dano refere-se, portanto,
ao interesse processual em obter uma justa composição de litígio, seja em favor de
11
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uma ou de outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano
temido.”12
De acordo com o art. 798 do Código de Processo Civil, deve haver um receio
fundado de dano próximo capaz de gerar um dano grave e de difícil reparação.
Esse fundado receio não é subjetivo da parte, não é apenas um temor
pessoal. Esse perigo de dano deve ser concretamente demonstrado. É um perigo
objetivo.
O dano receado deve ser próximo, pois apenas o dano próximo pode ser
capaz de prejudicar a ação principal. E ainda deve ser um dano grave, irreparável ou
de difícil reparação.

3 A FUNGIBILIDADE DA TUTELA ANTECIPADA E DA TUTELA CAUTELAR

A fungibilidade surgiu no ordenamento jurídico com Lei 10.444, de 2002, que
incluiu o § 7º ao artigo 273 do CPC. Porém, antes de se entender a fungibilidade, é
preciso distinguir a tutela antecipada da cautelar.

3.1 Diferenças existentes entre a tutela antecipada e a cautelar

A tutela antecipada e a tutela cautelar são espécies do gênero tutela de
urgência, e visam proteger a parte de um dano em seu direito. Porém, apesar de
fazerem parte do mesmo gênero elas não são iguais, têm suas particularidades.
Inicialmente, cumpre salientar que a tutela antecipada tem caráter satisfativo
e meritório, isso é, protege os direitos materiais. Já a tutela cautelar tem, em regra,
caráter apenas preventivo, não satisfaz nenhum direito, e tem por finalidade proteger
o processo principal.
Na ação cautelar a investigação dos fatos se faz de forma superficial, apenas
na medida necessária a proteger o objeto da ação principal. A discussão do mérito
propriamente dito ocorrerá na ação principal.
12
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Já a tutela antecipatória busca obter no início ou no curso do processo uma
medida satisfativa, que, em circunstâncias normais, só seria concedida na sentença.
No que se refere à natureza da decisão oferecida pelo juiz percebe-se que,
na tutela cautelar, a decisão é de natureza conservativa do interesse do autor,
enquanto na tutela antecipatória a decisão é mais profunda, sendo, inclusive,
meritória.
A concessão da tutela antecipada, por ter caráter meritório e satisfativo, tem
requisitos mais rígidos do que para a concessão de cautelar. Enquanto a cautelar
aceita a fumaça do direito, a antecipada exige prova inequívoca.
A medida cautelar e a antecipatória são providências emergenciais, que tem o
fim de proteger o direito dos jurisdicionados. Porém, o que as distingue é que a
medida cautelar assegura a pretensão, enquanto a antecipatória realiza a pretensão
propriamente dita.
Enquanto a tutela cautelar visa proteger o êxito e eficácia do processo
principal, a antecipatória visa proteger o próprio direito material, que é objeto
principal da ação.
A tutela antecipada é instituto de processo de conhecimento, podendo ser
requerida a qualquer momento. Seu julgamento é feito por decisão interlocutória,
visto que não é o mérito da ação. A tutela cautelar é instituto de processo cautelar,
no qual o pedido principal da ação é a concessão da medida. Seu julgamento é feito
por meio de sentença, pois o mérito da ação cautelar é a própria medida.

3.2 A fungibilidade propriamente dita

Como já foi dito, a tutela cautelar tem caráter preventivo, enquanto à
antecipada tem caráter satisfativo.
A boa técnica processual recomenda que não se faça confusão entre tais
institutos, face suas diferenças substanciais. Ocorre que, por serem espécies de um
mesmo gênero, na prática, se faz muita confusão entre uma e outra.
Em virtude de tamanha confusão, havia casos em que a parte requeria uma
providência de forma inadequada, quando, na realidade, deveria requerer a outra.
Quando isso ocorria, o juiz indeferia o pedido, e a parte tinha que requerer na devida
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forma. Porém, nesse ínterim o direito da parte sofria um dano, e não se alcançava o
principal objetivo das tutelas de urgência: a proteção.
Assim, a jurisprudência e a doutrina passaram a adotar o princípio da
fungibilidade, e o Estado não tardou em positivar tal princípio.
Em 2002, a Lei 10.444 incluiu o parágrafo 7º ao artigo 273 do CPC, o qual
estabelece que “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”.
Considerando as semelhanças existentes entre a tutela antecipada e a
cautelar o legislador, sentindo a dificuldade que poderia haver para se distinguir as
duas, inseriu, portanto, o parágrafo 7º ao art. 273.
Como já foi dito, muitas vezes, em virtude dessas semelhanças, a parte pode
pedir uma providência a título de antecipação de tutela que tenha natureza cautelar;
ou, pode ser que a parte não consiga demonstrar os requisitos necessários à
concessão da antecipação, vez que esses são mais rígidos. Nessas duas situações,
o juiz pode, estando presentes os requisitos, conceder a tutela correta, mesmo que o
pedido esteja errado.
O juiz deverá apreciar o pedido no próprio processo de conhecimento.
Quando verificar que a pretensão do autor é de natureza acautelatória e não
satisfativa, observará se o autor conseguiu demonstrar a presença dos requisitos
necessários à concessão de medida cautelar: o fumus boni iuris e o periculum in
mora. Estando eles presentes, o juiz deferirá o pedido.
Como vem sendo exposto em todo o decorrer do presente artigo, o Estado
tem buscado instituir medidas que acelerem a prestação jurisdicional e que
garantam a efetividade do processo, não seria lógico que a parte, requerendo, por
exemplo, antecipação de tutela, visse seu pedido indeferido, e fosse obrigada a
propor ação cautelar apartadamente. Isso feriria não só a efetividade do processo
como também a celeridade e a economia processual.
O excesso de tecnicismo em relação a qual tipo de medida é a adequada ao
caso concreto poderia frustrar a principal função do judiciário nas tutelas de
urgência, pois se a parte requeresse antecipação de tutela, e fosse caso de medida
cautelar, o juiz indeferiria a antecipação, forçando a parte a propor outra ação
(cautelar), o que poderia fazer perecer o direito da parte, face a urgência.
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A fungibilidade tem fundamento em vários princípios constitucionais. Além da
economia processual e celeridade, há também a instrumentalidade das formas.
Esse princípio dispõe que deve aproveitar-se ao máximo os atos processuais,
privilegiando o fim a que eles pretendem atingir, e não o meio utilizado, desde que
não haja prejuízo à parte contrária.
A doutrina há muito já recomendava que, se a parte se equivocasse no
pedido, o juiz poderia julgar como se fosse a medida correta, desde que os
requisitos para a concessão estivessem presentes.
Com a reforma trazida pela Lei 10.444/02, foi introduzido o §7º ao artigo 273,
que trouxe para o texto legal aquilo que já era preconizado pela doutrina: a
fungibilidade, que nada mais é do que o deferimento da medida adequada ao caso,
mesmo tendo sido requerida a outra medida equivocadamente.

CONCLUSÃO

Tanto a tutela antecipada quanto a tutela cautelar são medidas provisórias. A
primeira, satisfativa, e a segunda, preventiva. Uma visa assegurar um direito,
antecipando os efeitos de sua declaração; outra visa assegurar a propositura de
uma outra ação (ação principal). Mas as duas tem por finalidade principal evitar dano
irreparável ou de difícil reparação a um direito.
Como a principal função do Poder Judiciário é fazer a justiça e evitar a lesão
ou a ameaça de lesão ao direito do indivíduo, independente do pedido que a parte
faça, o juiz, preenchidos os requisitos, deverá conceder uma medida provisória, a
fim de evitar o dano ao direito.
Portanto, se a parte requerer, por exemplo, antecipação de tutela, mas a
situação fática preencher os requisitos da medida cautelar, o juiz concederá a
medida cautelar como liminar no processo. Isso é a fungibilidade das medidas
antecipatórias e cautelares.
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