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INTRODUÇÃO

A medida cautelar e a tutela antecipada convivem num universo em que não

estão bem definidos os horizontes de cada uma, sendo muitas vezes tomada como medida

cautelar o que é tutela antecipada, e vice -versa, como tutela antecipada o que é, na verdad e,

uma simples medida cautelar.

Não pretendo repetir, nestas considerações, as diferenças entre esses dois

institutos, o que tenho feito com regular freqüência nas minhas obras de direito processual

civil.

Nesta oportunidade, pretendo apenas fazer alguns  apontamentos sobre a tutela

antecipada no tribunal, a medida cautelar no tribunal e no juízo de primeiro grau (art. 800 do

CPC), e, por fim, a medida cautelar com eficácia análoga à tutela antecipatória.

1. TUTELA ANTECIPADA NO TRIBUNAL

Como o recurso é um direito subjetivo público processual das partes, através

do qual estas postulam um novo julgamento da causa, geralmente por um órgão distinto do

que proferiu a decisão recorrida, a doutrina acolhe a antecipação da tutela também no tribunal.
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Não se cuida, porém, de uma antecipação de tutela em ações originárias no

tribunal, indiscutivelmente cabíveis, mas de provimentos concedidos nos recursos ou em

ações autônomas (não-originárias), que proporcionam à parte interessada aquilo que não

obteve na inferior instância. Esta é a posição de MARINONI,para quem a antecipação de

tutela pode ser requerida, mesmo após a sentença, inclusive no tribunal.

Outro não é o entendimento de LUIZ FUX, para quem a tutela antecipada pode

ser requerida ao órgão superior, acaso o o fício jurisdicional de primeiro grau não mais permita

ao juiz intervir no processo. Para FUX, a própria lei prevê a modificação e a revogação da

antecipação a qualquer tempo --, refere-se ao art. 273, § 4º, do CPC --, o que significa que o

órgão ad quem investe-se, também, da cognição da medida, sem prejuízo da análise do

recurso contra a sentença final, exegese que se reforça na medida em que um dos casos de

tutela antecipada é a periclitação do direito, e, nesses casos, sempre foi da tradição do nosso

sistema admitir a competência do relator diante do periculum in mora, e em face do término

do ofício jurisdicional de primeiro grau, como, v.g., prevê o atual art. 800 do CPC,

modificado apenas para explicitar -se que a competência é do próprio órgão do tribun al, e não

mais o monocrático.

O fato de possibilitar o § 4º do art. 273 do CPC a revogação, ou modificação, a

qualquer tempo, da tutela antecipada, não significa possa o juiz fazê -lo, ex propria auctoritate;

para tanto, depende ele, não só de pedido das partes, ou de uma delas, como, também, de

alteração das circunstâncias que o justifiquem. Assim, se o juiz determina, initio litis, a

internação da vítima numa instituição hospitalar, e esta, uma vez operada, e recebendo alta,

vem a necessitar de tratamento fisioterápico, pode o juiz, a pedido, modificar o provimento

antecipatório, adequando-o à nova realidade fática. Mas, é preciso que o interessado o

requeira, estando tais provimentos, tanto quanto o pedido principal, condicionados pelo

princípio da iniciativa das partes ("Ne procedat iudex ex officio"). No âmbito da antecipação

de tutela, não se tolera a concessão de provimento antecipatório de ofício --, como se toleram

as cautelares do art. 797 do CPC --, e, por idêntica razão, a sua revogação ou modific ação por

ato do juízo, também está vedada.

Tais esclarecimentos se fazem necessários, para que não se suponha possa o

juiz, a seu critério, e à margem de pedido do interessado, revogar ou modificar o provimento

antecipatório.
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Como não pode o tribunal reverter, em sede antecipatória, o conteúdo da

sentença de mérito --, por exemplo, concedendo à parte, por despacho liminar do relator, o

que a sentença lhe negou --mas, apenas, suspender o seu cumprimento, com apoio no

parágrafo único do art. 558 do CPC,a ev entual busca de uma medida que assegure alguma

vantagem ao recorrente só pode ser em sede cautelar.

A antecipação de tutela no tribunal só é compatível com as decisões

interlocutórias --, não com as sentenças de mérito -- por que as interlocutórias permit em a

reversão liminar do provimento, por decisão do relator, que pode suspender a decisão do juiz

que deferiu o pedido de tutela à parte, ou, através do efeito ativo do agravo, conceder -lhe

aquilo que o juiz singular lhe indeferiu. Tais são as interlocutór ias de mérito, ou substanciais,

assim denominadas porque antecipam os efeitos da própria tutela pretendida no pedido inicial

(art. 273, caput, CPC),de forma que, se o juiz defere um pedido de matrícula, o relator pode

suspendê-lo, e, se indefere, pode o re lator concedê-lo.

O mandado de segurança tem sido admitido, pelos tribunais, com idêntica

finalidade, em face de decisões denominadas "teratológicas", mas, na verdade, teratológico é

transformar em ato ilegal e abusivo de poder, um simples erro de julgame nto, a pretexto de

corrigi-lo, e, em autoridade coatora, o juiz prolator da decisão, que pode se ver civilmente

responsabilizado pelo fato de ter errado ao julgar. E o que é pior: transforma a parte

beneficiada pela decisão impugnada em litisconsorte passi vo da autoridade coatora, que, por

sinal, é o juiz, não se dando conta de que semelhante litisconsorte geraria indiscutível

suspeição do juiz para prosseguir na causa.

2. MEDIDA CAUTELAR NO TRIBUNAL - PROBLEMÁTICA DA COMPETÊNCIA

Se a sentença é de procedência da demanda, tendo o recurso efeito meramente

devolutivo, pode o réu, na apelação, ou em pedido apartado, requerer ao relator que suspenda

o cumprimento da decisão recorrida (art. 558, parágrafo único, CPC), até o julgamento do

recurso pelo tribunal. Esse pedido de suspensão funda -se num juízo de probabilidade, firmado

pelo relator, contra um juízo de certeza firmado pelo juiz; o que não seria de se estranhar,
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considerando-se que aquele é segundo grau, e este de primeiro grau.

Mas, se pode o réu obter,  no tribunal, a suspensão da sentença desfavorável ao

seu interesse, pelo fato de não ter a apelação efeito suspensivo, quando o juízo de

probabilidade se opõe ao juízo de certeza, por que não poderia o autor obter a execução

provisória da sentença favorável ao seu interesse, quando a apelação seja dotada de duplo

feito, caso em que o juízo de probabilidade vem em reforço do juízo de certeza?

Deve-se reconhecer ao relator não só o poder de imprimir ao recurso efeito

suspensivo, quando ele não o tenha (art.  558, parágrafo único, CPC), como, também, de

retirar do recurso esse efeito, quando seja dotado dele, possibilitando, dessa forma, a execução

provisória da sentença. O que não se pode é afastar de todo a possibilidade, em tese, de a parte

vitoriosa na sentença, buscar, no próprio juízo de primeiro grau, ou no tribunal, o gozo

imediato do bem da vida que lhe foi reconhecido.

Suponha-se que tenha o autor obtido, na sentença, o direito de inscrever -se

num concurso, com o certame prestes a realizar -se, estando essa sentença sujeita a recurso de

duplo efeito (suspensivo e devolutivo). Por ocasião do julgamento da apelação, por certo o

certame já estará concluído, e a pretensão judicialmente reconhecida terá atuado no vazio.

Quid iuris?

Não poderá o autor valer-se do disposto no parágrafo único do art. 558 do

CPC, porque a apelação não comporta o efeito ativo, nos moldes do agravo de instrumento.

Em outros termos: não poderia o relator, a pedido do autor, reverter a parte dispositiva da

sentença, o que importaria em dizer, numa decisão, fundada num "juízo de probabilidade", o

contrário daquilo que disse o juiz, na sentença, fundada num "juízo de certeza".

A solução há de ser buscada, então, pela via cautelar, única que poderia

proporcionar ao autor um provimento  capaz de garantir-lhe a eficácia da sentença proferida no

processo principal, objetivo típico do processo cautelar que, segundo prestigiosa doutrina, é

assegurar "a utilidade" do processo principal.
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Essa cautelar participa da natureza de uma cautelar in cidental, pois, embora

proferida a sentença, o processo só se extingue com a decisão final da causa, e que não é,

necessariamente, a sentença de primeiro grau.

Uma medida cautelar, desde logo, no tribunal, quando o processo ainda corre

na inferior instância, seria discutível, mesmo porque prescreve o art. 800, caput, primeira

parte, do CPC, que as medidas cautelares serão requeridas ao juiz da causa, dispondo o

parágrafo único desse mesmo artigo que, apenas quando "interposto o recurso, a medida

cautelar será requerida diretamente no tribunal". Essa disposição se harmoniza com o art. 463

do CPC, segundo o qual, ao "publicar a sentença de mérito, o juiz cumpre e acaba a o ofício

jurisdicional".

Em princípio, uma vez proferida a sentença, o juiz só mantém su a jurisdição

para: a) corrigir-lhe eventuais inexatidões materiais; b) julgar embargos de declaração; c)

receber ou negar seguimento a apelação; d) retratar -se no juízo de admissibilidade do apelo;

e) declarar deserta a apelação, por falta de preparo; f) c onceder medidas cautelares (art. 800,

caput, CPC).

Afora essas hipóteses, não dispõe de poderes para atuar no mesmo processo,

pois cumpriu o seu ofício jurisdicional, inaugurando -se, a partir daí, eventualmente, a fase

recursal, com trâmite inicial na inf erior instância, e, depois, no tribunal.

Em face do disposto no parágrafo único do art. 800 do CPC, de quem seria a

competência, para a concessão de medida cautelar, entre a publicação da sentença (art. 463,

CPC) e a interposição do recurso? Uma vez inter posto o recurso, não há dúvida: a

competência é expressamente deferida ao tribunal.

Essa competência não seria do juiz, que, ao publicar a sentença, teria esgotado

a sua jurisdição; também não seria do tribunal que, de regra, só adquire jurisdição sobre a

causa com a interposição do recurso. Uma vacatio iurisdictionis não seria sequer de admitir -

se, mesmo porque afrontaria o princípio do juiz natural;e, na verdade, não existe, sendo mais

aparente do que real.
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Antigamente, dizia o parágrafo único do art. 8 00 do CPC que, se a causa

estivesse no tribunal, seria competente para a concessão da cautela -- na verdade, da medida

liminar --, o relator do recurso, se a causa já estivesse no tribunal; com a nova redação, passou

a dizer que, interposto o recurso, a me dida cautelar será requerida diretamente ao tribunal.

Como não se altera uma redação sem um objetivo, a primeira conclusão que se

impõe é que, até a interposição do recurso, a medida cautelar será requerida ao juiz da causa;

após a sua interposição, será ao tribunal. Essa orientação objetivou manter a competência do

juízo de primeiro grau para a concessão de cautela, simplesmente porque, até então, não

houve recurso, nem se sabe se haverá; tudo dependendo do comportamento da parte

sucumbente.

Nessa fase intermediária -- entre a publicação da sentença à eventual

interposição do recurso -- incide o caput do art. 800 do CPC, segundo o qual o juiz da causa,

para fim de cautelar, continua sendo aquele que prolatou a decisão recorrida. Mas, interposto

o recurso, o juiz da causa, para esse mesmo fim, passa a ser o tribunal.

Aí interferem algumas condicionantes, que devem ser consideradas, pois vão

repercutir principalmente no campo das nulidades, por se tratar de competência funcional, e,

como tal, absoluta, podendo ser conhecida e declarada a qualquer tempo, até mesmo de ofício.

As dificuldades em determinar tal competência mais se acentuam, se se considerar que a

interposição do recurso não se esgota num único ato (uno actu), constituindo, ao contrário, um

ato processual integrado de petição protocolada, comprovação de preparo, e razões do

recorrente; e ainda, contra -razões do recorrido; tudo sujeito a prazos quase sempre

incompatíveis com a natureza urgente do provimento cautelar. Além disso, uma vez

interposto o recurso, está sujeito a verificação de pressupostos de admissibilidade, inclusive

juízo de retratação (art. 518, parágrafo único), o que pode determinar que uma apelação

interposta venha a ser admitida, ou, depois de admitida, retratada. Todas essas nuan ças do

procedimento recursal tornam complexo aquilo que se pretendeu, tanto quanto possível,

simples.

Comentando a reforma, CÂNDIDO DINARMARCO interpretou à risca a

determinação legal, afirmando que, "no interregno entre a publicação da sentença (de mérit o

ou terminativa) e o aforamento da apelação, o juiz de primeiro grau continua competente para
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as medidas cautelares incidentes que vierem a ser postuladas". Para ele só a efetiva

interposição do recurso -- ainda assim, apenas a apelação e não o agravo -- transfere ao

tribunal a competência originária para as medidas cautelares.

No mesmo sentido, GALENO LACERDA, à luz da disposição legal anterior,

asseverando que, "nessas fases intermediárias de tramitação, a competência para as cautelas

incidentes pertence ao juízo da causa, de primeiro grau";e uma vez distribuída a apelação,

cabe ao tribunal pronunciar-se sobre a medida cautelar.

Tratando-se de agravo de instrumento, que é um recurso de efeito somente

devolutivo, a competência do juiz "a quo" fica preser vada, para fins de eventuais cautelares,

no curso do processo, que não sofre solução de continuidade pelo fato da interposição do

agravo. GALENO LACERDA admite duas exceções em que a competência passa ao tribunal,

através do relator: a) nos casos do art. 5 58, cuja redação atual apenas acrescentou os "casos

dos quais possa resultar lesão grave e de difícil reparação"; b) quando o agravo devolver ao

tribunal, exatamente, a questão do cabimento ou não da cautela, isto é, quando atacar decisão

interlocutória (se final, será apelável) que indeferir, por exemplo, a liminar.

Desse entendimento, não destoa SÉRGIO FADEL, com apoio em Jorge

Americano, ensinando que, se já houve apelação -- enquanto não houver, será do juiz de

primeiro grau -- mesmo que os autos ainda não tenham subido, não é mais do juiz a

competência para a medida cautelar, que deve ser requerida ao tribunal competente para o

conhecimento do recurso. Para JORGE AMERICANO, a interposição do recurso devolve à

instância superior a competência, não send o possível ao juízo recorrido tomar conhecimento

de nenhuma petição relativa a medidas preventivas requeridas como incidentes da causa na

superior instância, sem com isso invadir a jurisdição superior. Embora não enfrente ele, de

forma expressa a fase intermediária - o lapso entre a publicação da sentença e a interposição

do apelo -- deve-se concluir que, enquanto não houver recurso, a competência continua com o

juiz da causa.

Voz divergente provém, no entanto, de SÉRGIO BERMUDES, que sugere ler

o dispositivo no sentido de que a medida cautelar seja requerida diretamente ao tribunal,

quando o recurso já houver subido até ele; isto é, depois da sua chegada a esse órgão, não

enquanto ele ainda se estiver processando na instância recorrida. Destarte, a oração interposto
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o recurso, na nova redação do parágrafo único do art. 558 do CPC, deverá ser entendida no

significado de submetido o recurso ao tribunal. Depois disso, o tribunal competente para o

julgamento do recurso será também o órgão competente para apreci ar o pedido de tutela

cautelar, ocorra ou não aquela urgência referida na redação anterior.

Essa posição poderia ter respaldo no parágrafo único do art. 558, na sua antiga

redação, nos termos do qual, igual competência à do relator, nas hipóteses nele men cionadas,

tinha o juiz da causa, enquanto o agravo não tivesse subido. Contudo, esse aparente suporte

desapareceu com a promulgação da Lei n. 9.139/96, que revogou aquele dispositivo, que

passou a conter matéria diversa.

BERMUDES soluciona assim essas que stões, porque o tribunal competente

para o julgamento do recurso já interposto, mas ainda não remetido a ele, teria de exercer a

jurisdição num processo cautelar, sem imediato acesso aos autos principais, sem conhecer o

contexto processual no qual a medida  se insere, e até antes de poder determinar se o recurso

chegará, realmente, a ele (julgamento negativo de admissibilidade, indeferimento ou

desistência do recurso).

Não param aí as dificuldades, podendo ocorrer, também, que, estando o juiz da

causa vinculado à cautelar incidente, venha a ser interposto o recurso a que alude o parágrafo

único do art. 800, caso em que a competência funcional do juízo recorrido transfere -se ao

tribunal ad quem. GALENO LACERDA enfrentou a hipótese, sustentando que, mesmo que

posteriormente distribuído o recurso a relator, deverá o juiz continuar vinculado ao processo e

julgamento da medida, sob pena de tumulto incabível e aberrante.

O legislador não desconhecia a diferença entre "interposição" do recurso e

"subida" do recurso, pelo que, se consagrou aquela, para demarcar o limite da competência

funcional do juízo a quo, para conhecer de cautelar incidental, não se pode dobrar a vontade

da lei, elegendo a subida como marco competencial, por maiores que sejam as dificuldades

para viabilizar a disposição legal.

Esse argumento pesa contra o entendimento de SÉRGIO BERMUDES, embora

a solução por ele alvitrada seja de mais fácil operacionalização, mas só de lege ferenda, e não

de lege lata. Ademais, existe uma razão de ordem legal p ara ser igualmente afastada essa

www.abdpc.org.br


www.abdpc.org.br

solução, pois, tratando-se de competência funcional ou hierárquica, é absoluta e, portanto,

inderrogável pela vontade das partes (art. 111, caput, CPC).

Não se podendo fazer tabula rasa do que a lei expressamente dispôs, a  exegese

capaz de conciliar a mens legis com a mens legislatoris recomenda as seguintes conclusões: a)

até a interposição do recurso, a competência é do juízo a quo; depois da interposição, do juízo

ad quem; b) se, requerida a medida cautelar no juízo reco rrido, sobrevier a interposição do

recurso, cessa a competência deste, transferindo -se ao tribunal; c) a petição da cautela

incidente, observados os requisitos do art. 801 do CPC,deve ser apensada aos autos principais,

facilitando a sua remessa ao tribunal , se interposto o recurso; d) nesta hipótese, se não preferir

aguardar o processamento do recurso, pode5rá o requerente da cautelar pedir o

desapensamento dos autos, e remessa ao tribunal, instruindo -o com as peças que entender

necessário; e) se ocorrer alguma causa de inadmissibilidade do recurso, inclusive a sua

deserção, deverá o juiz a quo comunicá -la ao tribunal, através do relator, para que adote as

providências de sua alçada.

Tratamento à parte merecem as sentenças sujeitas a remessa necessária, que ,

desde a sua prolação, estão subordinadas ao duplo grau de jurisdição, independentemente da

interposição de recurso voluntário, devendo as medidas cautelares, nessas hipóteses, ser

requeridas diretamente ao tribunal, nos termos do parágrafo único do art. 800 do CPC. Aliás,

nesses casos, quando não efetivada a remessa dos autos, são considerados como se "remetidos

fossem".

Por ficção jurídica, e para fins de competência para conhecer de medidas

cautelares, tem-se por interposto o recurso desde a publicação  da sentença; ressalvadas

evidentemente as hipóteses dos arts. 853 e 880, parágrafo único, do CPC.

3. MEDIDA CAUTELAR COM EFICÁCIA ANÁLOGA À TUTELA

ANTECIPATÓRIA

Registre-se que as considerações retro têm o objetivo de assentar as bases da

medida cautelar, no primeiro grau de jurisdição e no tribunal, quando se faça necessário para
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assegurar a eficácia de uma sentença de procedência da demanda, sujeita a recurso de duplo

efeito, sem o que perderia ela a sua utilidade prática, ensejando, quando muito, perda s e

danos.

Na hipótese de improcedência da ação, os riscos são menores, mas não de todo

inexistentes, e podem, também, ser neutralizados através da medida cautelar, única

possibilidade que a lei põe ao alcance do sucumbente para evitar uma lesão ao seu di reito;

salvo para quem admite o mandado de segurança como sucedâneo recursal.

Se o interessado tiver obtido uma medida liminar, numa ação de conhecimento,

a título de antecipação de tutela -- por exemplo, para ser matriculado numa instituição de

ensino -- nada impede que, mesmo sucumbindo na sentença, venha a obter, no tribunal, uma

liminar cautelar, para preservar a eficácia da liminar de primeiro grau, até o julgamento final

da apelação. Se não tiver sido concedida a liminar, na inferior instância, falta rá ao autor o

interesse de agir na medida cautelar, pois não dispõe o relator de poder para reverter,

liminarmente, o dispositivo da sentença: de improcedente para procedente.

Retome-se, agora, o exemplo da sentença de procedência do pedido de

inscrição num concurso, prestes a iniciar -se, mas sujeita a impugnação através de recurso de

duplo efeito: suspensivo e devolutivo.

Parte da doutrina (CALMON DE PASSOS) pugna pela admissibilidade da

concessão da tutela antecipada na própria sentença (CALMON DE PASS OS), como forma de

torná-la, desde logo, exeqüível, evitando o perecimento do direito material já reconhecido, o

que não tem contado com a simpatia de outro segmento doutrinário (MARINONI).

Admitir-se que o juiz diga, na sentença de procedência da demanda , que

concede, desde então, a tutela antecipada, em nada modifica esse panorama, porquanto, a

decisão antecipatória constitui um capítulo da sentença (LIEBMAN), e, como todos os

demais, será neutralizado pela disposição legal que suspende a sua eficácia (a rt. 520, caput,

CPC), pelo simples fato de ser a sentença impugnável por recurso de duplo efeito. Ademais,

se a parte pediu a antecipação da tutela liminarmente, e, não atendida, essa decisão veio a ser

coberta pela preclusão --, por não ter a parte manifestado, oportunamente, o recurso de agravo
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--, qualquer decisão em contrário, na sentença, ou fora dela, configura provimento

antecipatório ex officio, não tolerado pela ordem jurídico -processual.

No ordenamento jurídico brasileiro, diversamente do que aco ntece em outros

países, os efeitos do recurso provém da lei, sendo, por isso, considerados efeitos secundários

da sentença, ainda que o juiz nada diga -- e geralmente não diz -- sobre eles.

Se vier a ser antecipada a tutela na própria sentença, basta à pa rte contrária

interpor apelação, que é recurso de duplo efeito, para que toda a eficácia da sentença fique em

suspenso, inclusive o provimento antecipatório nela encartado. Quid iuris?

A solução há de ser buscada no art. 800, caput, do CPC, enquanto não h ouver

recurso, perante o juízo da causa, ou no parágrafo único deste mesmo artigo, se tiver sido

interposto recurso, caso em que será requerida diretamente no tribunal.

E que medida cautelar seria essa, capaz de possibilitar ao vencedor da demanda

o gozo imediato do bem da vida reconhecido pela sentença?

A meu ver uma medida de ordem processual, que tenha força bastante para

neutralizar o obstáculo que neutraliza a eficácia imediata da sentença -- ou seja, o efeito

suspensivo do recurso -- o que obtém através de um provimento cautelar, com esse desiderato.

Se a concessão da medida cautelar, in generi, pressupõe um juízo de probabilidade (o fumus

boni iuris), e uma situação de perigo (periculum in mora), no caso da medida cautelar, in

specie, para combater o efeito suspensivo do recurso, os pressupostos são, indiscutivelmente,

bem mais consistentes: a) em lugar de um juízo de probabilidade, um juízo de certeza; em

lugar da situação de perigo, prestes a concretizar -se, um perigo atual, já concretizado, e de

outro modo irreparável.

A medida cautelar fundada no art. 800 do CPC tem cabimento em qualquer

hipótese, inclusive na de remessa necessária, que não pode constituir obstáculo à satisfação

imediata do direito reconhecido na sentença, quando a demora no seu julgamento possa

ensejar o perecimento do próprio direito material.
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Como a decisão liminar e a sentença, no processo cautelar, sujeitam -se a

recursos de efeito meramente devolutivo -- a liminar sujeita-se a agravo (art. 523, CPC), e a

sentença, a apelação (art. 520, inciso V, CPC) -- revelam-se o remédio adequado para

assegurar que a sentença impugnável por recurso de duplo efeito produza, de imediato, os

seus efeitos.

CONCLUSÕES

Espero que estes apontamentos, que são, na verdade, alguns pontos de vist a

sobre a tutela antecipada e a medida cautelar, no tribunal, possam contribuir de alguma forma

para estimular o debate sobre temas que ainda não se pacificaram no direito processual.
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