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Resumo

Por influência da doutrina italiana do início do séc. XX, em nomes como o de Chiovenda,
Calamandrei e Carnelutti, nosso legislador consagraria a dependência da ação cautelar no
art. 796, CPC. Em nosso código, e para boa parte da doutrina que se rende ao texto de lei,
as cautelares seriam preparatórias ou incidentais,  dum processo de conhecimento ou de
execução, que lhes sucedem ou são concomitantes.  Não se vislumbrava uma autonomia
para além da procedimental. Essa ótica da ação cautelar deita suas raízes no racionalismo.
O opúsculo demonstra que dentro da doutrina de renomados pensadores italianos não seria
possível  reconhecer  a  autonomia da ação cautelar;  e a  mesma doutrina que influenciou
nosso legislador,  superada e superável em muitos aspectos, é fielmente obedecida ainda
hoje, fazendo da autonomia uma questão incipiente.
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1. Considerações iniciais

O art.  796 do Código de Processo Civil  é um emblema do racionalismo,  nele

restando  consagrada  uma  visão  de  mundo  formada  no  início  do  séc.  XVII  com René

Descartes e Newton2, e que tempos mais tarde contaria com o contributo de Wolff, Leibniz,

Kant, Savigny,  Puchta,  Kelsen3,  entre tantos outros filósofos e juristas responsáveis por

disseminá-la.  Essa visão alcançaria  os  diferentes  ramos  do direito  e  de um modo mais

acentuado o processo civil4.

Dito de outro modo – particularizando as palavras à historicidade própria de nosso

processo civil – o artigo em alusão traduz o compromisso fiel com a doutrina italiana do

início e meados do século XX sobre nós. Do legado doutrinário que contou com mestres do

quilate de Chiovenda, um dos grandes arautos da fase científica do direito processual, cuja

doutrina, no que respeita às cautelares, ainda seria elevada pelo gênio de Calamandrei –

este considerado o “artífice principal da construção científica do processo cautelar5” –, bem

assim a não incomum percuciência de Carnelutti.

Contudo,  a  recepção  pelo  direito  positivo  não  pode  servir  de  estímulo  à

passividade,  principalmente  porque  aquela  ambiência  doutrinária,  sob  um  determinado

paradigma6 apontado  como racionalista7,  deve  ser  superada  na atualidade.  Em verdade,

somente se nos libertarmos dessa óptica racionalista que se formou no séc. XVII, mas que

ainda  se prestaria  –  e  se  presta  –  como lente  para  doutrinadores  nos  sécs.  XX e  XXI

(suficiente os juristas peninsulares até então citados), será possível visualizar alguns casos

em que a própria ação cautelar será reputada “principal8”.

2 Cf.  VASCONCELLOS,  Maria  José  Esteves  de.  Pensamento  sistêmico: o  novo  paradigma  da  ciência.
Campinas: Papirus, 2002. p. 46 e ss.
3 Dentro das particularidades da doutrina de cada um desses pensadores.
4 SILVA, Ovídio A. Baptista da.  Jurisdição, direito material e processo. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p.
138.
5 ROCHA, José de Moura. Exegese do código de processo civil. Rio de Janeiro: AIDE, 1981, v. VIII. p. 75.
6 Paradigma  entendido  como princípios  ocultos  que  governam  a  nossa  visão,  sem que  deles  tenhamos
consciência.  Para nos valermos do conceito de Edgar Morin.  Introdução ao pensamento complexo. 4. ed.
Lisboa: Instituto Piaget, 2003. p. 15. 
7 Cf. SILVA, Ovídio A. Baptista da.  Processo e ideologia: o paradigma racionalista. 2. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2006.
8 ROCHA, José de Moura. Exegese do código de processo civil. Rio de Janeiro: AIDE, 1981, v. VIII. p. 66.
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As palavras que seguem serão compreendidas apenas por aqueles que pretenderem

se libertar do paradigma racionalista, pois já no alerta de Kuhn, pessoas sob paradigmas

distintos não conseguem se entender9.

Vejamos.

2. Racionalismo e paradigma científico

Ao estudo do racionalismo se faz necessário situar a perspectiva trabalhada, pois o

termo comporta diferentes vertentes, conforme a adjetivação que lhe segue. Assim, fala-se

em  racionalismo  psicológico,  racionalismo  epistemológico  (também  conhecido  por

gnosiológico)  e,  por  último,  racionalismo  metafísico.  À abertura  dessas  linhas  daremos

vazão apenas ao segundo10.

Para a doutrina do racionalismo epistemológico  a razão seria a origem de todo o

conhecimento  verdadeiro,  tendo,  pois,  na  teoria  do  conhecimento,  seu  contraponto  no

empirismo11.  Essa disputa quanto às origens do conhecimento data da filosofia antiga –

figure-se como exemplo Epicuro (sensualista) e Platão (idealista). Na linha de historicidade

é comum verificar uma acentuação oram dum ora doutro.

Na época moderna – e dentro do corte epistemológico que pretendemos realizar

para a formação daquilo que se entende por ciência (paradigma da ciência moderna) – o

racionalismo recebeu um grande impulso de René Descartes. Apontado como o fundador

da  filosofia  moderna12,  Descartes  deu  ênfase  na  “preocupação  pelos  fundamentos  das

verdades científicas, em atitude de reserva contra meros argumentos de autoridade13”. É o

processo de dessacralização que principia no Renascimento e faz emergir o racionalismo,

trazendo  com  ele  o  “prestígio  das  incipientes  ciências  positivas  –  exemplarmente  a

astronomia e a matemática14”.
9 Cf. KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. Trad. Beatriz Vianna Boeira e Nelson Boeira.
São Paulo: Perspectiva, 2007.
10 Dado  que  também  ao  esforço  racionalista  devemos  a  superação  das  bases  teológica  do  pensamento,
mormente na época renascentista  em que é hasteada a bandeira duma verdade da natureza em paulatino
distanciamento da concepção escolástica da verdade pela revelação. No campo do Direito Hugo Grócio é
apontado como o precursor de superação dessas bases anteriores, quando então o direito natural passa a ser
fruto da razão.
11 FERRATER MORA, José.  Dicionario de filosofia. 4. ed. Buenos Aires:  Sudamericana, 1958, t.  IV, p.
2.442.
12 HESSEN, Johannes.  Teoria do conhecimento. Trad. João Vergílio  Gallerani  Cuter.  São Paulo:  Martins
Fontes, 1999. p. 52.
13 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 20 ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 46.
14 SALDANHA, Nelson. Filosofia do direito. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 189.
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Ao  lado  de  Newton  o  filósofo  francês  é  apontado  como  um  dos  grandes

responsáveis  pela  formação do paradigma moderno ou racionalista,  de modo que a  ele

devemos o contributo  da forma – ainda atual,  mesmo que estejamos num momento  de

“ruptura” – de enxergar o mundo. Em outras palavras, queremos dizer que os pressupostos

epistemológicos que informam o paradigma moderno de ciência se formaram com base –

mas não apenas – no pensamento cartesiano.

Por oportuno, consigne-se que não há um consenso a respeito do tema, havendo

menções ao paradigma cartesiano (anterior no tempo) ou ao paradigma newtoniano15, bem

assim uma variação dos personagens que tiveram maior influência na formação de nosso

paradigma  atual  de  ciência16.  No  particular,  o  avanço  racionalista  obscureceria  o

pensamento  de,  dentre  outros,  Giambattista  Vico  e  a  sua  preocupação  com  a  questão

histórica, a obra humana, bem refletida na idéia de que só era passível de conhecimento

aquilo que pudesse ser feito, isto é, verum et factum convertuntur17. 

O  racionalismo  trouxe  consigo  a  preocupação  sistemática  de  cunho  científico.

Kant pode ser referido como o grande responsável em difundir o ideal sistemático, quando

impôs, com o peso de sua autoridade, a unidade sistemática como um imperativo a que um

conhecimento  qualquer  pudesse  alcançar  a  dignidade  científica18.  Repudiava-se  o

conhecimento advindo da experiência, pois a partir dele a unidade do sistema poderia ser

comprometida.

Como sói acontecer, a pretensão hegemônica racionalista infundida com o “êxito”

das ciências naturais repercutiu no Direito. Os “avanços” conquistados pela Física, Biologia

e Matemática – fiéis ao ideal sistemático, bem assim aos pressupostos epistemológicos do

paradigma moderno – se impuseram aos demais ramos do conhecimento. O séc. XIX foi

rico em tentativas de sistematizar a Jurisprudência – agora trabalhando no domínio da razão

e no repúdio a entrada de elementos empíricos (acidentais) – a fim de que pudesse galgar o

patamar científico. A título de ilustração, somente com os esforços envidados por Savigny

15 Ao lado de Descartes e Newton, Cabral de Moncada alinha Gassendi como os padrinhos do século no
domínio científico.  MONCADA, L.  Cabral  de.  Estudos de história do direito. Coimbra:  Universidade de
Coimbra, 1950, v. 3. p. 05.
16 Cf.  VASCONCELLOS,  Maria  José  Esteves  de.  Pensamento  sistêmico: o  novo paradigma  da  ciência.
Campinas: Papirus, 2002. p. 46 e ss.
17 REALE, Miguel. Horizontes do direito. 3. ed. rev. e aum. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 122.
18 KANT, Immanuel.  Crítica da razão pura. 5. ed. Trad. Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Alfradique
Morujão. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, p. 657.
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surgiria a primeira menção uma ciência do Direito19. Foi quando se deu a criação do mundo

jurídico,  com a gradativa  perda  de  relacionação  do sistema (abstrato)  com a  riqueza  e

concretude da vida. 

Feitas  essas  considerações  podemos  centrar  no  estudo  do  processo  civil,  em

específico na “dependência” das cautelares.

3. Uma crítica ao art. 796, CPC

O art.  796 do CPC20 reza que a cautelar será preparatória ou incidental,  isto é,

sempre  dependente  de  outra  ação21,  no  que  encampa  –  apenas  e  claramente  –  a  sua

autonomia procedimental22-23. Posto que o Código Buzaid tenha sido a primeira codificação

no mundo a disciplinar o processo cautelar em livro próprio [falamos do Livro III que,

segundo Barbosa Moreira, seria uma das partes mais felizes da legislação24] – no que logrou

nivelar  a  ação  cautelar  às  ações  de  conhecimento  e  de  execução25,  agrupando  e

sistematizando  as  disposições  acerca  das  cautelares  constantes  do  CPC/39,  outrora

“perdidas  no  oceano  tormentoso  dos  processos  acessórios26”  –,  não  foi  das  primeiras

codificações a lhe emprestar autonomia, senão atuando em sentido contrário ao endossar a

19 SALDANHA, Nelson. Estudos de teoria do direito. Belo Horizonte: Del Rey, 1994, p. 149.
20 “O procedimento cautelar pode ser instaurado antes ou no curso do processo principal e deste é sempre
dependente”.
21 Essa acentuação do laço entre acessório e principal, denunciada Pontes de Miranda, teria produzido alguns
erros legislativos,  interpretativos e de prática judicial.  MIRANDA, Pontes de.  Comentários ao código de
processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 1976, t. XII. p. 06.
22 SILVA, Ovídio A. Baptista da. Curso de processo civil: processo cautelar (tutela de urgência). 4. ed. rev. e
atual. Rio de Janeiro: Forense, 2008, v. 2. p. 25.
23 Analisando o artigo  796 do CPC, Nelson Nery Jr.  e Rosa Maria de Andrade  Nery concluem por sua
autonomia procedimental. Todavia, afirmam que a dependência lhes acompanha em seu caráter ontológico.
NERY JR.,  Nelson;  NERY,  Rosa  Maria  de  Andrade.  Código de  processo  civil  comentado  e  legislação
extravagante. Atualizado até 1º de março de 2006. 9. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2006, n. 4, p. 938. 
24 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Estudos sobre o novo código de processo civil. Rio de Janeiro: 1974. p.
26.
25 SILVA, Ovídio A. Baptista da. A ação cautelar inominada no direito brasileiro. Rio de Janeiro: Forense,
1979. p. 03.
26 MOREIRA, José Carlos Barbosa, op. cit., p. 52.
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sua acessoriedade e dependência já no artigo que inaugura a disciplina das assecuratórias

(art. 796, CPC).

Por outro lado, não descurando o esforço de cunho sistemático, desde já impende

ressalvar que a separação num livro próprio não pode incutir a idéia de que a atividade

jurisdicional  desenvolvida  no  processo  cautelar  seria  substancialmente  distinta  daquela

realizada  no  processo  de  conhecimento.  Mesmo  porque,  conforme  doutrinava  Ovídio

Baptista, a solução poderia ter sido outra, radical, com a supressão de todas as medidas que

são arroladas como cautelares em espécie no Livro III do CPC, prestigiando-se a disciplina

genérica27.

Mesmo na cautelar a atuação jurisdicional não difere das demais. A lhe distinguir

como um  tertium genus, supostamente, nas cautelares não haveria cognição e tampouco

atividade  tendente  à  realização  do  direito.  Segundo  Ovídio,  Liebman  demonstraria  a

insuficiência desse critério ao afirmar que nas cautelares haveria um misto de conhecimento

e execução. Na mesma toada, a influência sistemática e a impossibilidade de contaminar a

visão pura da atuação do magistrado levaria a não se admitir a existência da cognição na

execução28 e  da execução na cognição.  Como se a  cognição não fosse inerente  ao ato

jurisdicional29. Duas orientações que, conquanto ultrapassadas, ainda guardam ressonância.

Mantendo-se fiel  ao contributo peninsular,  o preceito  do artigo em análise  não

condiz com a realidade. Há diferentes casos em que os interesses da parte poderão se cingir

ao provimento cautelar, sem que haja a necessidade dum provimento ulterior que solucione

a “lide principal”, seja para certificar, seja para realizar a lei. Perceba-se que usamos a lide

com o qualificativo de principal. Pontue-se essa ressalva, pois o legislador – e uma grande

parcela doutrinária em sua esteira – não admitia a configuração de uma lide cautelar, não

reconhecendo, pois, que o “objeto da cautelar será sempre o bem jurídico da segurança da

pretensão principal, enquanto se entenda que subsiste o estado de perigo (periculum) e de

idealidade (fumus), em torno da pretensão que se quer preservar30”.

27 A solução dogmática contribuiu para o avanço nos estudos sobre o processo cautelar, mas ela não pode
causar a ilusão de que nas cautelares haveria uma atividade jurisdicional diversa daquela desenvolvida no
processo de conhecimento. SILVA, Ovídio A. Baptista da, op. ult. cit., p. 174.
28 É a opinião do mentor do redator do CPC, referimo-nos a Enrico Tullio Liebman, para quem tampouco
haveria um contraditório e um equilíbrio entre exeqüente e executado. Processo de execução. 3. ed. São
Paulo: Saraiva, 1968. p. 37-38.
29 BRAGA, Paula Sarno; CUNHA, Leonardo José Carneiro da; DIDIER JR., Fredie;  OLIVEIRA, Rafael.
Curso de direito processual civil: execução. Salvador: JusPodivm, 2009, v. 5. p. 42. 
30 CUNHA, Alcides Alberto Munhoz da. A lide cautelar no processo civil. Curitiba: Juruá, 1992. p. 121. 
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Certamente que animado pela previsão normativa31 há na doutrina brasileira quem

enxergue apenas  uma autonomia  procedimental,  pois  num plano dito  material  ela  seria

relativa, queira-se dizer, existiria conforme o resultado alcançado. Parece-nos que a solução

não é das mais satisfatórias, pois a assunção de autonomia fica condicionada ao resultado

da “ação principal”, ou seja, apenas – se e quando – a última for julgada procedente. Para

os adeptos dessa corrente a inexistência do direito na “ação principal” fulminaria o fumus

boni  iuris  da  cautelar32,  nada  obstante,  como  poucos  fazem,  seja  mesmo  possível  lhe

reconhecer um mérito próprio33.

Ora, mas não se fala apenas em aparência do direito, assumindo-se de antemão que

tal  não implica em seu reconhecimento? Ademais,  os fundamentos não seriam diversos

para uma e para a outra? É essa a problemática que informa o critério de verificação da

responsabilidade  objetiva  adotado pelo  código  (art.  811),  quando da  superveniência  de

resultado infrutífero  do processo principal,  dentro  da perspectiva  daquele  que  moveu a

assecuratória (inc. I)34.

Tais  questionamentos  trazem  à  tona  a  doutrina  de  Chiovenda  que,  aliás,  está

subjacente no pensamento de alguns autores do presente. Sabido que para esse mestre do

direito  itálico  a  jurisdição  tinha  por  escopo a atuação da  vontade  concreta  da  lei  ou à

formação  do  título  executivo.  Considerando  que  a  cautelar  também  se  enquadraria  na

atividade jurisdicional, igualmente nela haveria a atuação de uma vontade, vale dizer, uma

vontade dirigida à proteção de outra suposta vontade. Dentro de seu pensamento, caso na

ação  “principal”  fosse  demonstrada  a  inexistência  da  vontade  da  lei,  aquela  vontade

provisoriamente atuada, não deveria ter existido35. Antes de desmistificar a previsão do art.

31 Merecendo o registro de que nem todos são levados por essa má impressão, se assim podemos dizer, do art.
796. Nesse orbe, merece a transcrição das seguintes palavras: “Com efeito, o referido dispositivo consigna
que o procedimento cautelar  pode ser instaurado, não que deverá ser necessariamente instaurado, antes ou
no curso de um processo principal. A alusão final, no sentido de que  é sempre dependente  do processo
principal,  obviamente,  só  pode  significar  que  dependência  ocorrerá,  sempre,  na  medida  do  possível”.
CUNHA, Alcides Alberto Munhoz da. A lide cautelar no processo civil. Curitiba: Juruá, 1992. p. 137.
32 CARPENA, Márcio Louzada. Do processo cautelar moderno. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 30-
33; Em sentido semelhante, pressupondo uma autonomia formal e material, consulte-se Sérgio Seiji Shimura.
Arresto cautelar. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 60.
33 Idem, p. 146.
34 Cf. GOMES, Fábio Luiz. Responsabilidade objetiva e antecipação de tutela: a superação do paradigma da
modernidade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006.
35 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil: os conceitos fundamentais; a doutrina das
ações. 2 ed. Trad. J. Guimarães Menegale. São Paulo: Saraiva, 1942, v. 1. p. 386. 
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796, CPC, – num compromisso de soerguer o papel da doutrina36 –, façamos um apanhado

da doutrina de Calamandrei e de Carnelutti nos pontos diretamente relacionados à empresa

pretendida.

4. A instrumentalidade como nota típica: o entendimento de Piero Calamandrei

É amplamente divulgada a noção de que a cautelar seria o instrumento de outro

instrumento,  a chamada instrumentalidade ao quadrado. Piero Calamandrei foi  o grande

responsável em disseminar essa característica das assecuratórias, notabilizando-a como sua

nota típica. Para ele, no entanto,  as cautelares se destinavam à defesa da jurisdição, em

virtude  de  seu  pensamento  estar  voltado  à  preocupação  de  municiar  o  magistrado  –

lembrando que, no particular, Calamandrei traçava um paralelo com o Contempt of Court –,

contra atos atentatórios à dignidade da justiça37.

Calamandrei não só afirmava que as cautelares seriam instrumentais, como ainda

subordinava essa característica ao resultado da ação principal, como, inclusive, fez nosso

legislador no mencionado inc. I do art. 811, CPC. Daí a razão de ser da instrumentalidade

hipotética,  cotejando  a  possibilidade  da  sentença  declarar  a  inexistência  do  Direito.  O

hipotético, portanto, é a assunção de que aquele que pleiteia possa ter razão38. O raciocínio

é simples: como admitir que a medida cautelar possa ser um instrumento de um processo

em que não é reconhecido qualquer direito da parte? A subsidiariedade a que submete a

cautelar é evidente, no que fica indene de dúvidas a não admissão da autonomia da ação

36 “Seria  imaginável  que  o  estudante  universitário  tivesse  a  doutrina  como  seu  ponto  privilegiado  de
referência, não as normas, porventura vigentes num dado momento histórico. Seria de supor, enfim, que a
doutrina fosse um critério capaz de orientar o legislador, indicando-lhe caminhos para a produção de normas
jurídicas. Acontece, porém, o contrário. A doutrina, especialmente no campo do processo civil, submete-se ao
legislador”.  SILVA,  Ovídio  A.  Baptista  da.  “Nota  Explicativa”.  Curso  de  processo  civil:  processo  de
conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 2008, v. 1., tomo I, p. XIII.
37 “Las  providencias  cautelares,  como ya  se  observó,  están  dirigidas,  más  que  a  defender  los  derechos
subjetivos, a garantizar la eficacia y, por decir así, la seriedad de la función jurisdiccional; esa especie de befa
a  la  justicia  que  eu  deudor  demandado  en  el  proceso  ordinario  podría  tranquilamente  llevar  a  cabo
aprovechando las largas dilaciones del procedimiento para poner a salvo sus bienes y reírse después de la
condena prácticamente impotente para afectarlo,  pude evitarse a través de la tutela cautelar.  La misma se
dirige, pues, como las providencias que el derecho inglés comprende bajo la denominación de Contempt of
Court,  a  salvaguardar  el imperium iudicis,  o  sea  a  impedir  que  la  soberanía  del  Estado,  en su más alta
expresión que ela la da la justicia, se reduzca a ser una tardía e inútil expresión verbal, una vana ostentación
de lentos mecanismos destinados, como los guardias de la ópera bufa, a llegar siempre demasiado tarde.”
CALAMANDREI, Piero. Introduccion al estudio sistematico de las providencias cautelares. Trad. Santiago
Sentis Melendo. Buenos Aires: Editorial Bibliografica Argentina, 1945. p. 140. 
38 MOREIRA, José Carlos Barbosa.  Estudos sobre o novo código de processo civil. Rio de Janeiro: Liber
Juris, 1974, p. 237.
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cautelar.  Aliás,  ressoa  a  doutrina  de  seu mestre  Chiovenda,  para  quem não se poderia

atribuir a obrigação de cautela ao réu, sem uma certificação prévia do direito acautelado39.

É a questão da autonomia material...

Se  as  providências  cautelares  se  voltassem  à  proteção  da  jurisdição,  como

acreditava seu grande artífice, cuidar-se-iam, certamente, de providências vocacionadas à

atuação  jurisdicional  em  outro  processo  (salvaguarda  do  imperium  iudicis),  leia-se,

conhecimento  ou execução.  A cautelar,  por  assim dizer,  operaria  como um soldado de

reserva. No mesmo passo, seria amplamente possível a sua determinação ex officio – algo

que, ao menos entre nós, conta apenas com dois exemplos da mais autorizada doutrina a

respeito do tema40 –, o que não veio a prevalecer na época, em razão da ideologia reinante.

Assim,  ao  juiz  somente  seria  possível  a  defesa  da soberania  do Estado,  se  houvesse o

interesse das partes, instrumentalizado numa provocação41. Calamandrei não lograria êxito

em seu intento de livrar o magistrado das amarras do princípio dispositivo42. Nesse aspecto,

mais uma vez, sua doutrina está afinada com a de Chiovenda, já que o último propugnava

que o direito ao provimento cautelar seria um direito do Estado43.

Ainda  hoje  é  comum  encontrar  na  doutrina  quem  perfilhe  essa  corrente

doutrinária, idealizando a cautelar como uma tutela do processo e não da frutuosidade do

direito44. No particular, a instrumentalidade em muito se aproximaria da característica da

provisoriedade – novamente as reminiscências da perspectiva racionalista, manancial em

que Calamandrei se inspirou – a qual, hoje, transmuda-se à temporariedade, de modo que

não mais se condiciona o tempo de vida da medida cautelar à prolação da sentença na ação

dita principal45 – instante em que, acreditava-se, a cautela se esgotaria –, senão, e como de

algum tempo defendia Ovídio Baptista, enquanto subsistir o perigo de dano.

39 SILVA, Ovídio A. Baptista da.  Sentença e coisa julgada:  ensaios e pareceres. 4. ed. rev. e ampl. Rio de
Janeiro: Forense, 2006. p. 272-273. 
40 No escólio de Ovídio Baptista, apenas as situações de “reserva” prevista nos Art. 1.001 e 1.018 do CPC.
41 SILVA, Ovídio A. Baptista da. Curso de processo civil: processo cautelar (tutela de urgência). 4. ed. rev. e
atual. Rio de Janeiro: Forense, 2008, v. 2, p. 91.
42 MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de processo civil: processo cautelar. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, v. 4, p. 104.
43 SILVA, Ovídio A. Baptista da. Ação cautelar inominada. p. 133.
44 “A tutela cautelar presta-se à segurança do processo principal, para que este não se traduza em inocuidade
ao cabo de seu desiderato,  pois não mais haveria direito algum a ser defendido pela intempestividade da
prestação jurisdicional.” MESQUITA, Eduardo Melo de. As tutelas cautelar e antecipada. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2002, p. 200.
45 CALAMANDREI, Piero, op. cit., p. 37 e ss.
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Somente  com  Rocco  a  instrumentalidade deixaria  de  ser  uma  característica

essencial – sempre presente das medidas cautelares como em Calamandrei –, ao verificar

que o apanágio não seria comum a todas elas46. De um modo um tanto quanto incipiente,

cuida-se de um dos primeiros autores a sustentar a autonomia das cautelares.

5. O processo como composição do conflito: a concepção de lide em Carnelutti

Como  já  denunciava  Ovídio  Baptista  persevera  uma  grande  relutância  em  se

admitir  a  existência  duma  lide  cautelar.  Ora,  não  havendo  uma  lide  (=  mérito,  objeto

litigioso47) o que seria julgado no processo cautelar...? Tampouco haveria julgamento? 

Foi  justamente  essa  a  concepção  que  inspirou  o  legislador.  Nesse  diapasão  a

existência dum mérito só seria possível quando o magistrado pronunciasse a prescrição ou a

decadência conforme preceitua o art. 810, CPC. Por assim dizer, o único mérito existente

(= lide), teria sua resolução transportada ao procedimento cautelar.

Não se reconhecia – como de fato poucos reconhecem – a existência dum “direito

substancial  de  cautela”.  Para  alguns  autores,  admiti-lo  seria  confundir  o  provimento

cautelar com a própria declaração da existência do direito. A cognição no processo cautelar

não  teria  por  objeto  um  direito  ou  relação  jurídica,  mas  apenas  a  verificação  dos

pressupostos de fato à aplicação de uma norma instrumental disciplinadora do exercício de

poder de um juiz. Em sentido lato, por suposto, enquadrar-se-ia como polícia judiciária48.

Cediço que no conceito  sociológico  de Carnelutti  a lide é compreendida como

sendo o conflito de interesses caracterizado por uma pretensão resistida. Havendo apenas

uma lide, a da ação principal,  e considerando que em Carnelutti  a jurisdição atua à sua

composição,  dentro  de  seu  pensamento  não  seria  possível  admitir  uma  ação  cautelar

autônoma em que não houvesse uma palavra final (resolução) acerca do conflito (a única

lide).  Em linha  de  coerência,  sequer  se  poderia  falar  em atuação  jurisdicional  para  tal

hipótese49.  Como  consectário  da  necessariedade  da  lide  à  jurisdição  somente  haveria

46 ROCCO, Ugo, op. cit., p. 06-07.
47 “A demanda cautelar, como todo ato de postulação, possui um objeto, um mérito, composto por pedido (de
segurança) e causa de pedir (fumaça do bom direito e perigo da demora). E para quem defende que o mérito
de toda postulação é uma lide, que seja: a lide cautelar configurar-se-ia por uma pretensão de conservação do
direito  afirmado  alvo  de  resistência  da  parte  adversa.”  DIDIER  JR.,  Fredie;  BRAGA,  Paula  Sarno;
OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil. 4. ed. Salvador: JusPODIVM, 2009, v. 2, p. 454.
48 ROCHA, José de Moura, op. cit., p. 71.
49 “[...].  A lide,  dentro do sistema carneluttiano,  é  característica  essencial  para  a  presença  de  jurisdição.
Havendo lide, a atividade do juiz é jurisdicional, mas não há jurisdição quando não existe um conflito de
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atividade  jurisdicional  onde  houvesse  a  sua  composição  restando,  pois,  inviabilizado  o

reconhecimento do “direito substancial de cautela”50. Motivo pelo qual não se abandona a

idéia de “dependência” do processo cautelar.

Nesses termos, sendo antecedente a cautelar também o seria preparatória, de modo

a apenas trabalhar o terreno à aplicação do Direito. Por influência racionalista, o vínculo de

dependência  seria  inexorável.  Aliás,  vale  dizer  com Ovídio  Baptista,  rigorosamente,  as

cautelares idealizadas pelo direito italiano (provimentos cautelares), enquanto antecipações

do mérito, em substância, em nada diferem de nossa antecipação da tutela satisfativa do art.

273, CPC51, possuindo apenas a peculiaridade integrar um procedimento anterior52, e não o

de poderem ser solicitadas em seu bojo.

Na linha de Calamandrei, Carnelutti reafirma que o processo cautelar se presta à

tutela doutro processo, conhecimento ou execução, de modo que sua eficácia sobre a lide

[repise-se que inexistia  uma lide cautelar]  seria  apenas mediata53.  A tutela  cautelar  não

surgiria para criar uma situação de vantagem ou mais favorável a um dos litigantes, senão a

de evitar que a duração do processo pudesse comprometer o equilíbrio inicial  de forças

entre as partes54-55. Entre nós esse entendimento conta com a adesão de Humberto Theodoro

Jr.56. Como se infere, Carnelutti pressupunha a existência de algum equilíbrio inicial entre

interesses para ser resolvido ou uma lide para ser composta pelo juiz”. MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria
geral do processo. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, v. 1. p. 36.
50 SILVA, Ovídio A. Baptista da. Curso de processo civil: processo cautelar. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense,
2008, v. 2, p. 64-65.
51 SILVA, Ovídio A. Baptista da.  Sentença e coisa julgada:  ensaios e pareceres. 4. ed. rev. e ampl. Rio de
Janeiro: Forense, 2006. p. 271-272.
52 “A doutrina  encontrou  solução  ao  problema  da  tutela  outorgada  a  quem não tivera  ainda  seu  direito
“certificado” (accertato) tendo-a como uma forma de tutela “emprestada”,  sob o compromisso de que se
investigue, na mesma relação processual, sob o contraditório “exauriente”, se esse efeito que se “emprestara”
corresponde realmente à “vontade da lei”. Na mesma relação processual.” Idem, p. 276.
53 No mesmo sentido, colhe-se o magistério de Humberto Theodoro Jr.: “... o processo principal (execução ou
cognição) e o processo cautelar existem para atuar sobre uma mesma lide, mas diferem quanto ao seu escopo,
porque o processo acautelatório serve para garantir o bom resultado do processo definitivo, ao passo que
este serve imediatamente à composição da lide”. Op. cit., p. 51.
54 CARNELUTTI, Francesco. Derecho y processo. Trad. Santiago Sentis Melendo. Buenos Aires: Ediciones
Juridicas Europa-America, 1971. p. 415.
55 Na crítica de Rocco, a cautelar não produziria qualquer eficácia sobre a lide, pois, normalmente, a obtenção
da providência cautelar não a faz desaparecer, de modo que é falsa a premissa de que as cautelares realizam
uma tutela mediata sobre ela. ROCCO Ugo. Op. cit. p. 41.
56 “Nasce, assim, a medida cautelar preordenada a servir a um posterior provimento definitivo, com o escopo
de prevenir um perigo, isto é, de evitar um possível dano jurídico. Mas não qualquer dano jurídico, e sim
aquele que se situa, precisamente, na provável ineficácia ou deficiência da solução do processo principal, caso
não haja a medida preventiva.
“Daí ser o fim último do processo cautelar manter, quando possível, o equilíbrio inicial das partes, pondo a
situação de fato em que elas se encontram a salvo das contingências temporais que envolvem necessariamente
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as partes, vendo a pertinência da medida cautelar para perpetuá-lo durante o curso da ação

principal.

6. A responsabilidade objetiva: uma nova afirmação do vínculo de dependência

A  atual  redação  do  art.  811  tem  alguma  correspondência  com  o  art.  688  do

CPC/39.  Mas  não  guarda  fidedignidade  ao  preceito  anterior,  já  que  o  mesmo  também

agasalhava a responsabilidade quando houvesse malícia ou erro grosseiro (p. u. do art. 688,

CPC/39). O mesmo não sucede para ser possível debitar essa responsabilidade ao Estado,

hipótese  em  que  será  necessária  a  presença  do  elemento  intencional  ou  da  culpa  no

deferimento de provimento ilegal, abusivo, absurdo ou teratológico57.

Hodiernamente, abraçou-se o princípio de responsabilidade pelo risco integral (art.

811 CPC), dispensando-se a demonstração de dolo ou culpa, tampouco a incidência em erro

ou a prática de fraude. Desta feita, suficiente a sucumbência na ação principal58. À previsão

de responsabilidade objetiva o legislador não buscou inspiração no direito italiano, nada

obstante os reclamos doutrinários desse país calcados no código tedesco. Foi diretamente

no direito alemão, mais propriamente a norma §945 da ZPO, em que nos baseamos59. Mas,

não só. No projeto Lopes da Costa, idealizado para conferir uma nova disciplina às “ações

preventivas”,  era prevista a responsabilidade objetiva do requerente da medida cautelar.

Ocorre que, nesse projeto, a responsabilização estava atrelada à superveniência de resultado

negativo  da  própria  ação  preventiva  (cautelar).  O  legislador,  equivocadamente  –  e

indevidamente –, substituiu a expressão constante do projeto para condicionar a reparação

ao resultado da ação principal60.

Digno de nota que, tal  como redigido, o dispositivo do art.  811 configura uma

afronta ao princípio da isonomia, pois inexiste mecanismo de responsabilização semelhante

se invertidas as situações, isto é, se o requerente da ação for vitorioso na ação principal61.

Uma equação afinada com a isonomia significaria que “tanto quem acelera quanto quem

a prestação jurisdicional definitiva”. Processo cautelar. São Paulo: Leud, 2006. p. 49.
57 CARPENA, Márcio Louzada, op. cit., p. 368. 
58 PAULA, Alexandre de. Código de processo civil anotado. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, v.
3. p. 3297.
59 CARPENA, Márcio Louzada, op.cit., 369-370.
60 SILVA, Ovídio A. Baptista da. Curso de processo civil: processo cautelar. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense,
2008, v. 2, p. 184.
61 GOMES, Fábio Luiz, op. cit., p. 2008.
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retarda  o  reconhecimento  do  direito  devem responder  pelos  prejuízos  que  sua  conduta

venha a causar ao adversário62”.  A despeito do vício de inconstitucionalidade – motivo

suficiente  a  encerrar  a  discussão  –,  deve-se  salientar  que  o  artigo  em tela  é  mais  um

resquício da adoção do paradigma racionalista entre nós e da preocupação em estimular a

dependência do processo cautelar.

Para  além  de  não  visualizar  uma  autonomia  entre  a  ação  cautelar  e  a  ação

“principal”, o legislador ainda se preocupou em amarrar o resultado da primeira com o da

última.  Essa  circunstância  fica  clara  ao  notarmos  as  consequências  automaticamente

projetadas sobre o processo cautelar pelo julgamento do processo dito principal. E falamos

automaticamente, pois o art. 811 do CPC versa sobre um efeito anexo da decisão – ex vi

legis  –,  isto  é,  o  qual  independe  de provocação da parte.  Cuida-se de  efeito  externo  e

inexorável da decisão de acordo com uma opção legislativa. É externo, pois caso venha a

ser suprimido, essa circunstância não afetará as demais cargas eficaciais da sentença; sendo

ainda inexorável, por ser um consectário da existência da decisão, dispensando-se, falemos

mais  uma  vez,  qualquer  postulação  da  parte  nesse  sentido63.  Ao  interessado  bastaria  a

posterior  liquidação  do  dano.  Por  oportuno,  consigne-se  que  no  direito  alemão  a

responsabilização depende de propositura de ação indenizatória posterior.

Em vez de estabelecer um critério próprio da ação cautelar, como anotava Ovídio

A. Baptista – a sucumbência na própria ação cautelar seria uma forma mais legítima –,

afastando-se do Projeto Lopes da Costa,  o legislador  se preocupou apenas  com a ação

“principal”, pois nela, e tão-somente nela – assim acreditava – haveria um julgamento de

mérito64.

7. Ainda sobre o art. 796, CPC

Compulsando-se a  obra de Ovídio Baptista  verifica-se a existência  de variadas

situações que ilustram a autonomia. A nós parece que o exemplo mais eloquente é o do

inquilino que, ao tempo do término do contrato de locação e no escopo de se resguardar

contra uma eventual conduta temerária do proprietário do imóvel em destruí-lo para buscar

ressarcimentos  futuros,  entra  com  uma  ação  cautelar  de  vistoria  ad perpetuam  rei

62 GOMES, Fábio Luiz, op. cit., p. 214.
63 SILVA, Ovídio A. Baptista da, op. ult. cit., p. 184.
64 Idem, p. 182-190.
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memoriam65. Como é intuitivo do exemplo o inquilino apenas deseja perpetuar a memória

da prova, não havendo qualquer ação futura a ser proposta66.

A referida  ilustração  é  contundente,  haja  vista  que  pela  literalidade,  não  seria

possível ao locatário cumprir a exigência contida no inc. IV do art. 801 do CPC. Ora, o

locatário deseja  apenas se proteger de demanda eventual a ser proposta em seu desfavor,

algo que, pode ou não vir a acontecer.

Na mesma linha, por intermédio de uma exibição, a parte pode intentar apenas a

consulta a um determinado documento, sem que, necessariamente, venha a propor alguma

ação futura ou que outra esteja em curso. Em casos tais, fica dispensada a indicação “da

lide e seu fundamento” (CPC 801, III),  no sentido preconizado pelo código. Uma coisa

seria assegurar a pretensão (pretensão à tutela jurídica à cognição completa ou pretensão à

tutela jurídica à execução), ao passo que coisa distinta seria assegurar o fato. Em ambos os

casos, falando com Pontes de Miranda, teríamos a atividade de cautela67. Mas não podemos

parar aqui68, pois parcela da doutrina não admite que a medida de “produção antecipada de

provas” (nomenclatura do CPC) e a exibição, ostentem natureza cautelar. Sem avançar na

análise do problema, devemos figurar outros exemplos que alicercem a autonomia. 

Uma  nova  hipótese  ocorre  com  as  cauções,  quiçá  o  terreno  mais  fértil  das

autônomas, como acontece com a  cautio damni infecti do art. 1.280 do Código Civil. O

dispositivo em tela prevê a possibilidade da parte ingressar em juízo requerendo a prestação

de caução para lhe assegurar do prejuízo eventual. Ora, não havendo qualquer prejuízo ou,

o que não é objeto da cautela, se a edificação vier a ser demolida, haverá a necessidade de

propositura duma ação principal? Evidente que não.

65 SILVA, Ovídio A. Baptista da. Curso de processo civil: processo cautelar (tutela de urgência). 4. ed. rev. e
atual. Rio de Janeiro: Forense, 2008, v. 2. p. 105.
66 “[...]. Quer dizer, o inquilino reúne elementos de prova futura, a fim de sustentar sua posição de réu de uma
eventual ação principal, e não a de autor da demanda satisfativa subsequente”. idem, p. 106.
67 “A exibição de livro, as vistorias e inquirições ad perpetuam rei memoriam são asseguradoras do fato, aí,
mais estritamente, da prova; o arresto, o seqüestro, a busca e apreensão, asseguradoras da pretensão, talvez só
da prestação. O que é comum a tôdas elas é que não se libera, por elas, o devedor da obrigação, nem se
satisfaz o credor. Não se profere decisão eu tenha efeitos diretos de liberação ou de satisfação. Só se assegura.
Ou se assegura a prova do fato, ou se assegura a pretensão, portanto à prestação a ser exigida, de futuro. Não
se  alude  à  execução  forçada.  O que  importa  é  a  distinção  entre  “executar”  e  “assegurar”.  MIRANDA,
Francisco Cavalcante Pontes de. Comentários ao código de processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 1959, t.
VIII, p. 293.
68 José de Moura Rocha também visualizava um caráter autônomo das medidas de “produção antecipada de
provas”, conforme a nomenclatura adotada pelo código. Exegese do código de processo civil. Rio de Janeiro:
AIDE, 1981, v. VIII. p. 66.
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Doutro  giro,  perceba-se  que  a  autonomia  da  ação  cautelar  não  implica  na

impossibilidade (“impedimento ou supressão”) de uma ação satisfativa em que haja efetiva

controvérsia a respeito da existência, validade ou eficácia do direito protegido. Impõe-se a

colação do seguinte trecho de Ovídio Baptista:

Nenhuma teoria consistente sobre a natureza e os limites da coisa julgada
material  poderia  induzir  ao  absurdo  de  se  supor  que  a  ação  cautelar
pudesse impedir o litígio sobre o direito cautelado. Quando defendemos a
possibilidade – por enquanto eventual e rara em nosso direito – de uma
ação  cautelar autônoma,  apenas queremos significar que seu autor fica
dispensado  de  promover  a  ação  satisfativa  que  serviria  de  “processo
principal”, transferindo este ônus para o adversário que sofrera a medida
cautelar,  técnica  esta,  aliás,  não  só  conhecida  secularmente  como
instrumento  de  sumarização  processual  como  preconizada  mesmo  por
aqueles que, em certos momentos, aderem à doutrina da acessoriedade e
dependência do processo cautelar”69

Por tudo isso não se pode confundir a autonomia do processo cautelar, com a sua

autonomia procedimental.  A título de ilustração,  Alexandre Freitas  Câmara sustenta,  de

lege ferenda,  que seria inaceitável  forçar a  parte a  ingressar com um processo cautelar

preparatório para, posteriormente, entrar com a ação principal, quando, no bojo da última,

em vistas do sincretismo, a ela já deveria ser possível requerer a cautelar incidentalmente70.

A opinião do autor no particular não merece reparos. Contudo, é de se registrar que ainda

assim é possível de se falar em autonomia da ação cautelar, nas situações em que, insista-

se,  muito  embora  a  cautelar  seja  preventiva,  ela  não  será  preparatória,  senão e  apenas

antecedente. Tal não implica em assumir de antemão a inexistência de uma ação satisfativa,

pois a litigiosidade sempre dependerá da atuação das partes, significando apenas que não

será indispensável a propositura de ação satisfativa71. Em outras palavras, poderá haver uma

lide cautelar  sem que a pretensão principal se configure em lide,  mesmo porque, como

observa  Alcides  Munhoz da Cunha,  o  sujeito  passivo da pretensão de segurança  pode,

inclusive, ser pessoa diversa daquela que potencialmente o será da pretensão principal72.

69 SILVA, Ovídio A. Baptista da, op. ult. cit., p. 206-207.
70 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 15 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.
p. 30-31.
71 “[...]. Precisando melhor: a tutela cautelar é outorgada com autonomia, de modo a que a relação jurídica
cautelada poderá tornar-se litigiosa e, pois, objeto de um processo futuro, se e na medida em que as partes a
colocarem como  res  deducta (lide)  desse  novo processo.  Não há qualquer  necessidade  de tal  processo”.
SILVA, OVÍDIO A. BAPTISTA da. Ação cautelar inominada. p. 27-28.
72 CUNHA, Alcides Alberto Munhoz da. A lide cautelar no processo civil. Curitiba: Juruá, 1992. p. 121. 
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A preventividade, como aqui se coloca, não inibe a referibilidade, pois que ínsita a

qualquer medida cautelar73.  Sabido que a característica da tutela  cautelar  em exame diz

respeito à alusão a uma situação cautelanda74, o que não significa, nem dita um critério de

prescindibilidade ou não do ingresso de outra ação75. Acredita-se que a referibilidade está

sempre presente, ainda para aquelas situações em que sequer haverá ação “principal” a ser

indicada,  pois  que  a  característica  em  questão  se  aproxima  de  sua  índole  preventiva.

Repise-se o caso do inquilino; para essas situações não será necessária a indicação ou a

propositura  de  outra  ação  dentro  do  trintídio  legal,  o  que  não  significa  ausência  de

referibilidade. O compromisso racionalista é inafastável76.

8. Considerações finais

Por mais que nivelado aos processos de conhecimento e de execução por meio de

um livro próprio, o processo cautelar ainda não ocupou seu merecido espaço, em razão da

confusão doutrinária que insiste em não lhe reconhecer uma autonomia, que não apenas

procedimental.

As dificuldades enfrentadas nesse contexto são oriundas, sobretudo, da doutrina

italiana do início do século XX que, imbuída do processualismo científico, mas carregando

em seu bojo um forte conteúdo racionalista, repercutiria na doutrina brasileira em âmbito

doutrinário e legislativo. Tanto no pensamento de Calamandrei, quanto no de Carnelutti,

cuja  coerência  não é dado questionar,  resta inviável  sustentar  a autonomia do processo

cautelar. Ao declarar a dependência do processo cautelar, o art. 796, CPC, bem ilustra essas

considerações.

73 MARINONI, Luiz Guilherme. A Antecipação da tutela. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p.
131. 
74 Expressão de Ovídio A. Baptista, o qual concebe a referibilidade como inerente a toda e qualquer medida
cautelar.
75 Kazuo Watanabe defende que a ausência de referibilidade determinaria a dispensa de uma ação principal.
Cf. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 3. ed. São Paulo: DPJ, 2005.
76 “Por  que o processo  cautelar  será,  como diz  o art.  796 de  nosso Código  de  Processo  Civil,  “sempre
dependente” do processo principal? Tendo presente o compromisso do sistema com o paradigma racionalista,
não é difícil descobrir o motivo que impõe essa dependência. Com efeito, se a função do juiz resume-se em
revelar  a  “vontade  do  legislador”,  então  não  lhe  será  permitido  julgar  com  apoio  em  juízos  de
verossimilhança, pois tais juízos corresponderiam, no máximo, à “provável” vontade da lei. O juiz, ao proferir
uma decisão de mérito, antes de havê-la descoberto, transformar-se-ia em legislador, caso se revelasse depois
não ser essa a “vontade da lei”; e a decisão corresponderia, como advertira Hobbes, à “justiça do juiz”, não à
justiça da lei.” SILVA, Ovídio A. Baptista da.  Sentença e coisa julgada: ensaios e pareceres. 4. ed. rev. e
ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 276.
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Mas a doutrina, cujo verdadeiro papel é ainda anterior à atividade legislativa, não

se queda passiva diante do texto normativo, havendo diferentes situações em que, sobre ser

antecedente, a cautelar não o será preparatória. Já fornecemos alguns exemplos, mas ainda

outros  podem  ser  colhidos  da  melhor  doutrina  sobre  o  assunto.  A  cautela  somente

reclamará outro processo quando – e se – as partes tornarem a coisa litigiosa. Significa

dizer  que o direito  de cautela  não impõe um necessário e posterior  reconhecimento do

direito acautelado, pois não se formando uma lide principal, o interesse da parte redundará

na lide cautelar.
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