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RESUMO 
Este trabalho busca demonstrar a atuação do Estado na garantia da satisfação do provimento 
final e a possível antecipação da tutela pretendida de ofício pelo magistrado, com o intuito de 
alcançar uma melhor e mais justa decisão final. E ainda, demonstrar-se-á a responsabilidade 
por eventual dano causado (à parte adversa) pela medida concedida de ofício.
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ABSTRACT 
This paper seeks to demonstrate the State's performance in guaranteeing the satisfaction of the 
final provision and the possible preliminary injunctive relief sought by the magistrate, with 
the intention of achieving a better and more just final decision. Furthermore, it will be 
demonstrated the liability for any damage caused (to the adverse party) by the measure 
granted ex officio.

Keywords: Preliminary injunctive relief. Effectiveness. Objective responsibility.

1 INTRODUÇÃO

Com o crescimento e a complexidade das relações jurídicas, e a consequente 

multiplicação dos conflitos de interesses, a prestação jurisdicional do Estado tornou-se cada 

vez mais lenta, demorada e de difícil prontidão nas decisões. 

Na tentativa então de vivenciar e efetivar os direitos, surge a tutela de urgência, como 

uma medida de combate à morosidade excessiva e à burocracia dos procedimentos 

implicativos na ausência de efetividade processual. 
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Pois, o sistema moderno não mais consegue conviver com a realidade da inefetividade 

processual, sendo incontroverso que o processo, por concepção, deve se mostrar como o 

instrumento utilizado pelo Estado para solucionar o conflito de interesses, vale dizer, para 

permitir que o Estado se desincumba da função jurisdicional, que se apresenta como um 

verdadeiro dever, posicionando o ente público, por meio do Poder Judiciário, como devedor 

de uma obrigação a ser feita em favor da pessoa que exercitou o direito de ação, consagrado 

no plano constitucional. 

Registrado tal reconhecimento, torna-se oportuno proceder à classificação da tutela 

provisória com o advento da Lei 13.105, de 16 de maio de 2015, mais conhecida como o atual 

Código de Processo Civil de 2015  CPC/15,  trazendo algumas alterações topológicas nessa 

temática, a qual é tratada em um novo Livro V  Da Tutela Provisória, entre os artigos 294 a 

311, CPC/15, sendo dividido em três Títulos: Título I  Disposições Gerais, Título II  Da 

Tutela De Urgência E O Titulo III  Da Tutela De Evidência.  

Então, já se pode depreender que da própria legislação se faz a classificação da Tutela 

provisória em tutela de urgência e tutela de evidência.  

O Título II  Da Tutela de Urgência é dividido em três capítulos, sendo o Capítulo I 

Disposições Gerais, o Capítulo II  Do procedimento da Tutela Antecipada requerida em 

caráter antecedente, e por fim, o Capitulo III - Do procedimento da Tutela Cautelar requerida 

em caráter antecedente. Com essa divisão, da mesma forma, pode-se depreender que a tutela 

de urgência pode ser classificada em tutela antecipada e tutela cautela. Ambas as tutelas 

referidas podem ser requeridas em caráter antecedente ou de forma incidental.  

Para tanto, ver-se-á neste trabalho a atuação do Estado na garantia da satisfação do 

provimento final e a possível antecipação da tutela pretendida de ofício pelo magistrado, ou 

mesmo pode-se preferir concessão da tutela antecipada em face de sua postulação implícita, 

com o intuito de alcançar uma melhor e mais justa decisão final. E ainda, demonstrar-se-á a 

responsabilidade por eventual dano causado (à parte adversa) pela medida concedida de 

ofício.

2 ATUAÇÃO DO ESTADO NA GARANTIA DA SATISFAÇÃO DO PROVIMENTO 

FINAL 

Em data de 5 de outubro de 1988, a nova ordenança foi instaurada com a promulgação 

da Constituição federal brasileira, sendo também denominada de Constituição cidadã, por 

Ulysses Guimarães, que era presidente da Assembleia Nacional Constituinte, em razão 
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daquele momento de sua elaboração ter detectado uma grande participação popular, e pela 

presente busca de concretização da cidadania. 

Denota-se também que essa Carta Constituinte cidadã foi um documento muito 

esperado pelo povo que saía de um Estado totalitário, marcado pelo regime militar e ditatorial, 

para um democrático, sem muito saber as respectivas repercussões que poderia ocorrer. 

Com isso, a Carta Magna pátria de 1988, fruto dessa transição acima, sedimentou, logo 

no seu artigo inaugurador, a dignidade da pessoa humana, como um dos seus fundamentos, 

-se a liberdade de desenvolverem-se como indivíduos, a possibilidade de 

participarem das deliberações coletivas, bem como condições materiais que as livre da 

, p. 36), e em seguida, acrescentou o seu artigo 

terceiro  revelando os objetivos fundamentais desse relevante documento. 

Dentro desse contexto, naquele instante histórico-brasileiro, dentro do próprio espaço 

da Constituição, ampla mudanças radicais foram positivadas, dentre as várias garantias 

fundamentais postas no Título II, Capítulo I da Constituição federal, no rol relativo aos 

-se a garantia do acesso à Justiça, ou 

também denominada de direito de ação, ou ainda, inafastabilidade da jurisdição, inserida no 

inciso XXXV, do art. 5o constitucional , bem como, a garantia da resposta célere a ser dada 

pelo Estado-juiz, quando provocado, posto no inciso LXXVIII, do mesmo artigo citado, em 

razão do princípio da inércia da jurisdição. 

Assim, por ocasião desses dispositivos, o legislador constituinte almejou assegurar que 

nenhuma lesão ou ameaça a direito escapará da apreciação do Poder Judiciário e, ainda que, 

essa apreciação se dará no menor espaço de tempo possível. Importante ressaltar neste 

momento que, essa garantia da celeridade processual somente ingressou no Texto 

Constitucional com o advento da Emenda à Constituição (EC) no 45/2004. Logo, o direito à 

tutela jurisdicional efetiva, requer que a resposta seja dada de modo célere por quem detém o 

poder jurisdicional. 

Noutro dizer, o direito de ação, garantia de índole fundamental, conforme o caput do 

                                                  
 Art. 3o - Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade 

livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e 
reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 
 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: [...].  
XXXV  a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 
LXXVIII  a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 
meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 
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artigo 5º, da Constituição federal, pode ser exercitado por qualquer um do povo brasileiro ou 

mesmo estrangeiro aqui residente, ou ainda, pelo próprio Estado. Portanto, deve ser garantido 

e concretizado de imediato  pelo Estado em sua plenitude, tendo em vista, que o mesmo 

retirou quase toda a possibilidade de seus jurisdicionados fazerem justiça de mão própria. 

Dessarte, ressalta-se mais uma vez que, o pronunciamento estatal judicial ou 

administrativo deve ser proferido de modo célere, respeitando os anseios do jurisdicionado e 

de toda a coletividade em ver o fenômeno litigioso ser banido de seu meio o mais rápido 

possível.  

Diante dessas considerações, sendo a tutela antecipada, uma das ferramentas jurídicas 

hábeis a dar efetividade ao processo, desde a EC nº 45/2004, passou a necessitar de uma visão 

mais alargada de seu conteúdo semântico-jurídico-impositivo, denotando-se o dever de o 

Estado tutelar antecipadamente o pedido evidenciado na petição inicial, quando presentes seus 

requisitos, concluindo-se pela verdadeira obrigação estatal e não mais mera faculdade do juiz.  

Desse modo, se diante de um caso concreto, o juiz evidenciar os requisitos, obrigado 

está a outorgar antecipadamente os efeitos do pretendido na inicial, ou melhor, é dever 

constitucional do Estado, de conceder uma proteção ao pedido expressamente solicitado ou 

mesmo sem o expresso requerimento, agindo de oficio, de modo célere, sob pena de ferir 

preceito constitucional de índole fundamental, conforme extrai-se expressamente do art. 5o da 

Constituição, disposto no seu inciso LXXVIII e § 1o. 

Ante o exposto, de acordo com a nova visão constitucional do processo, essa é a 

interpretação que mais se apropria, inclusive com o que é defendido neste trabalho. 

3 TUTELA ANTECIPADA DE OFÍCIO DO JUIZ

Não obstante, a defesa e o posicionamento acima tratado, no que tange ao dever do 

Estado em garantir a satisfação do provimento final, quando diante de um caso concreto, o 

juiz evidenciar os requisitos para a concessão da tutela antecipada, conforme extrai-se 

expressamente no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição, acrescentado com a edição da 

EC nº 45/2004, formulando o princípio da duração razoável do processo, uma parte da 

doutrina pátria não se mostra a favor em conceder a tutela antecipada de oficio pelo juiz, ou 

melhor, se ausente o requerimento expresso da parte.

                                                  
 Art.5º, § 1o: As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. 
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Contudo, denota-se que, nos moldes atuais e nos escopos político, jurídico, econômico 

e o próprio escopo magno da jurisdição, o qual seja obter a paz social pela pacificação dos 

conflitos, a necessidade de se fazer valer ao cidadão, o seu direito a uma tutela jurisdicional 

adequada e efetiva, é um fato e uma realidade social hoje. 

A obtenção dessa tutela adequada e efetiva decorre do direito de ação e do direito 

fundamental à duração razoável do processo, consagrados respectivamente pelo legislador 

constituinte nos incisos XXXV e LXXIII do art. 5º da Constituição federal de 1988. E com 

isso, todo o sistema processual pautado pelo legislador infraconstitucional deverá garanti-los, 

não afrontando-os, portanto. 

Porém, para concretizar o direito fundamental à uma tutela jurisdicional adequada e 

efetiva apenas será viável por meio de juízos de cognição sumária, pois com a observância do 

princípio do devido processo legal na cognição exauriente da lide, o tempo despendido será de 

grande monta, normalmente.

Nesse sentido, no que tange à afirmação dita do poder-dever estatal, de prestar uma 

tutela jurisdicional efetiva, mister é que o magistrado tenha o devido cuidado de averiguar os 

fatos postos no caso concreto, para então, evitar que a tutela jurisdicional seja inefetiva, por 

demonstrar-se tardia e extemporânea.  

Nesse prisma, no exercício da função judicante, o juiz assume um dever de 

proporcionar uma adequada tutela jurisdicional, em face do seu poder jurisdicional. A 

discricionariedade da atuação do juiz em conceder ou negar a antecipação de tutela é 

inexistente. Então, quando submetida a questão a sua apreciação, fica a critério do magistrado 

de acordo com sua liberdade, utilizando o amplo poder concedido pelo legislador, escolher o 

caminho melhor e mais adequado para proporcionar uma decisão mais justa possível. Nisso 

não há discricionariedade, sendo na verdade um dever, legal até, de buscar a decisão correta.

O direito à tutela antecipada se enquadra nesse contexto, sendo garantido 

constitucionalmente, e devendo o mesmo, inclusive, ser concedido de ofício pelo juiz. E nessa 

senda é que se encontra o doutrinador Luiz Guilherme Marinoni (2013, p.157-166). 

Dentre os instrumentos encontrados que envolve a liberdade do magistrado, no fim de 

escolher o melhor caminho para se realizar justiça, está a concessão de ofício quando 

pertinente ao caso concreto, lógico, pois isto não é a regra, lembrando, ainda que, para que 

haja a concessão desta tutela antecipada de ofício, necessário é que esteja presentes todos os 

demais requisitos exigidos para tal. 

Além de ser considerado um direito constitucional, o direito à tutela antecipada possui, 

a depender do caso concreto, como argumento para sua concessão de ofício pelo juiz, alguns 
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fatores como, o seu caráter instrumental para efetivação de direitos, no dizer de Benedito

Pereira Filho (2004, online); a sua natureza alimentar da postulação ou da precariedade da 

advocacia pública, em particular a defensoria pública, esse argumento está conforme as lições 

de George Marmelstein (2002, online). Principalmente, o respaldo, alegado por Fernando Luís 

(2003, p. 45), da publicização do processo e da necessidade de conter o abuso praticado pelas 

partes.  

Nesse prisma de entendimento, afirma Portanova (2013, p. 120): 

[...] nestes tempos de preocupação publicística e social do direito em geral e do 
processo em particular, o princípio da ação está a desafiar o processualista moderno. 
Não se pode esquecer que o pobre, por exemplo, desconhece seus direitos. Quando 
os intui, muitas vezes têm dificuldade de expressá-los. Assim, conseguir ter acesso 
ao Judiciário cível já é, para o pobre, uma grande conquista. Contudo, infelizmente, 
acabam representados por advogados pouco preparados ou ainda em preparação. 
Assim, seja por defeito de forma ou por desconhecimento do fundo, muitas vezes o 
verdadeiro direito do pobre só vai aparecer ao longo do processo. E é claro, não raro 
estará fora do pedido inicial. Nesses casos, o jurista está desafiado a informalizar de
tal modo o processo e amenizar o princípio a ponto de, iniciada a demanda, seja 
viabilizado chegar-se com sucesso ao atendimento do real bem da vida pretendido 
pelas partes, independentemente dos limites do pedido.

O moderno perfil do atual momento do direito processual pátrio, em incessante luta

pela efetividade, enquanto instrumento assecuratório de uma tutela jurisdicional adequada e 

do acesso à justiça, não é mais condizente com a ideia de necessitar do requerimento da parte 

como sendo um requisito, e consequentemente, não poder conceder a tutela antecipada de 

oficio, em razão da ausência do requerimento do interessado. 

Coadunando com essas afirmações da possibilidade de concessão da tutela antecipada 

de oficio, Tardin (2006, p. 129) propugna que,  

[...] sabendo da índole constitucional das tutelas de urgência, em casos também 
excepcionais, em que esperar por um julgamento definitivo pode conduzir a 
ineficácia da tutela jurisdicional, está o magistrado autorizado a conceder a tutela 
antecipada ex officio. Para tanto, é imprescindível que a petição inicial (imagina-se 
aqui a tutela antecipada sendo requerida pelo demandante) e das provas carreadas 
aos autos possa o juiz completar a presença de todos os pressupostos de concessão. 

Contudo, pelo entendimento dos doutrinadores que são contrários à concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela de ofício não merece prosperar, tendo em vista as diversas 

razões a seguir esposadas. 

Primeiramente, vale lembrar do fundamento constitucional do instituto da tutela 

antecipada, eis que decorre do direito fundamental à tutela efetiva, encartada no art. 5o, inc. 

XXXV, da CF/88, e do parágrafo primeiro do mesmo artigo, ao reconhecer que os direitos 
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fundamentais possuem aplicabilidade imediata, daí haver a possibilidade de concedê-la de 

ofício, quando for instrumento capaz de envolver a liberdade de atuação do magistrado na 

definição da forma mais adequada para se concretizar o acesso à justiça, dirigida ao 

cumprimento de seu dever de prestar uma tutela jurisdicional mais adequada e efetiva, a 

depender do caso concreto. 

Isto porque, os meios podem ser vários, mas o destino é um só: a decisão correta, que 

proporciona a solução justa. É esta na verdade a missão do juiz. E por que não conceder de 

ofício, quando for para atingir essa finalidade, repete-se: tomar uma decisão correta e justa. 

E ainda, o pior castigo para o magistrado ativo e dinâmico no cumprimento de seu 

múnus é ser obrigado a presenciar, inerte, o processo ser inviabilizado enquanto instrumento 

de acesso à justiça, em virtude de formalismos desmedidos e infinitamente menos relevante 

de que a sua função maior: pacificar com justiça. 

Segundo, haverá situações em que pela própria natureza do pedido, não necessitará do 

requerimento expresso da tutela antecipada pela parte, eis que estará implícita a necessidade 

de sua concessão, podendo citar as verbas alimentícias decorrentes de benefícios assistenciais 

ou previdenciários. 

A título de exemplo, o Tribunal Regional Federal, na Apelação Cível n. 345950 

(2000.81.00.001652-0), o Desembargador Luiz Alberto Gurgel de Faria, concedeu de ofício 

através da tutela antecipada, mediante provas documentais e oitiva de testemunhas, a 

aposentadoria a um trabalhador rural, no Ceará.

PREVIDENCIÁRIO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. 
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EX OFFICIO. CASO CONCRETO. 
POSSIBILIDADE. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR IDADE. 
PROVA MATERIAL E PROVA TESTEMUNHAL. VALIDADE. TERMO 
INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Em homenagem à busca de uma real e 
efetiva prestação jurisdicional, conjugadas com a necessária imediatidade que o fato 
concreto exige (a pretendente ao benefício de natureza alimentar tem sessenta e nove 
anos de idade), é viável a possibilidade da concessão da medida antecipatória de 
ofício. (TRF, 2005, online).

Dando continuidade, a defesa da concessão da antecipação dos efeitos da tutela de 

ofício, ou como preferem alguns de concessão da tutela antecipada em face de sua postulação 

implícita (FONSECA, 2007, online), infelizmente, a maioria dos doutrinadores não pugnam 

por tal concessão de ofício, pois afirmam afrontar os seguintes princípios da demanda, do 

dispositivo, da inércia, da imparcialidade do juiz, além de ferir o princípio da congruência ou 

da adstrição do juiz ao pedido da parte, porém este entendimento não merece acolhimento.  

De início, importante ressaltar que, o magistrado antes de aplicar a lei, e fazer a 
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subsunção dos fatos à norma, deve interpretar a norma, buscando a máxima efetivação dos 

princípios, chamando atenção para a relevância dos princípios constitucionais, em especial o 

princípio que garante a efetividade processual, mais do que qualquer princípio 

infraconstitucional. 

O princípio da demanda ou da ação, previsto no artigo 2º do CPC , debruça-se na 

vontade da parte em instaurar o processo, movimentando a máquina judiciária para apreciar 

determinado caso concreto. O princípio em tela decorre do princípio da inércia, do fato de o 

juiz não poder agir de ofício, devendo aguardar a provocação das partes para demandar, 

restando vinculado aos limites dos fundamentos trazidos pelo demandante na peça inicial, a 

saber, a causa de pedir, e também ao pedido trazido.  

Dinamarco (2001, p. 149-

ideia de que o titular da pretensão insatisfeita é o melhor juiz da conveniência e oportunidade 

a pessoa legítima para escolher em requerer ou não a antecipação dos efeitos da tutela. 

Quanto ao princípio do dispositivo ou da disposição da parte, este é o que confere às 

partes poder para dispor do processo em curso, permitindo-lhes escolherem a realização de 

certos atos processuais, repita-se, no processo em curso. 

Contudo, como a própria denominação do princípio da demanda ou da ação já deduz, 

refere-se ao início da propositura da ação ou da iniciativa da parte interessada em ingressar 

com a demanda jurisdicional, que inclusive pretende gozar do bem da vida postulado, dentro 

de um prazo mais razoável possível. 

Assim, uma eventual concessão da antecipação dos efeitos da tutela, já que não é a 

regra, não feriria nem o princípio da demanda, nem o da inércia, porque realmente não será o 

magistrado que dará início à demanda. Por outro lado, será ele responsável pela boa condução 

do processo e da obediência ao princípio da duração razoável do processo, melhor ainda, tem 

o Estado-juiz o dever de prestar uma tutela jurisdicional efetiva e também a missão de 

conceder uma decisão justa.

Desta feita, se preenchidos todos os demais requisitos autorizadores para a concessão 

da medida, em respeito também ao princípio da cooperação, deve o juiz tomar um 

posicionamento mais ativo, participativo e assistencial, conforme lições de Lúcio Grassi 

(apud DIDIER JUNIOR, 2007, p. 202-203), e conceder sim de ofício a tutela antecipada, pois 

o requerimento já estará implícito, sob pena de correr na ineficácia do provimento final. E, 

                                                  
 Art. 2o O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções 

previstas em lei. 
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como já cediço, o juiz tem amplos poderes para a concretização dos direitos postulados. 

Carlos Alberto Álvaro de Oliveira (apud PEREIRA FILHO, 2004, p. 224) concorda 

Diante do contexto, interessante são as palavras do juiz federal, George Marmelstein 

(2002, online):  

Tenho me deparado com inúmeros feitos previdenciários em que a antecipação da 
tutela, de ofício, mostra-se não apenas útil como também fundamental. São 
processos que tramitam em primeiro grau há cerca de cinco anos e certamente 
levarão outros cinco anos nas instâncias superiores. Os autores são sempre bem 
idosos, pedindo uma simples aposentadoria rural por idade, pensão ou amparo 
assistencial, cujo valor corresponde a tão somente um salário-mínimo. A eficácia do 
provimento final estaria seriamente comprometida caso seus efeitos não fossem 
antecipados imediatamente, pois, não obtendo desde logo a tão sonhada 
aposentadoria, certamente a parte autora já haverá falecido quando a sentença 
transitar em julgado, o que, infelizmente, ocorre com certa frequência. Por isso, 
sempre venho antecipando a tutela quando a verossimilhança é manifesta, 
demonstrada com farta prova documental e testemunhal do tempo de serviço rural 
necessário à obtenção do benefício. 

Ademais, outro óbice levantado contra a concessão da tutela antecipada sem o 

requerimento expresso da parte seria a afronta ao princípio da congruência ou da adstrição do 

juiz ao pedido da parte, previsto no art. 492 do CPC , o que se entende é que não é lícito ao 

juiz ultrapassar os limites do pedido, sob pena de sua decisão ser considerada nula. Contudo, 

o mencionado princípio não impede a atuação do juiz dentro desse parâmetro.  

Por fim, da mesma forma não se pode concordar que a imparcialidade do juiz esteja 

maculada por conceder a antecipação da tutela, mesmo que esteja ausente o requerimento 

expresso da parte. Absurdo imaginar dita ideia, eis que seria por demais forçoso acreditar que 

toda e qualquer atuação de ofício do juiz, no sentido de viabilizar o processo, estaria 

maculando a sua imparcialidade.  

O que não ocorre, por exemplo, nas diversas hipóteses e oportunidades, em que o 

magistrado pode e deve concretizar de ofício, independentemente de provocação, agindo até 

naturalmente, até porque é expressamente permitido na lei processual vigente, no Código de 

Processo Civil, como na direção do processo (artigo 139 do CPC ); condução do processo 

                                                  
 Art. 492, CPC/15. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte 

em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 
 Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: 
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(artigo 2º, CPC ); vedação a atos de simulação e de conluio (artigo 142, CPC ); apreciar 

novas alegações trazidas pelo réu, após contestação (art. 342, CPC) , livre investigação das 

provas (artigo 370, CPC10).

Não apenas nessas hipóteses supracitadas, mas também, por óbvio, quando suscitar 

questões de ordem pública, como as preliminares (artigo 301, parágrafo 4º, do CPC11);  

prescrição (artigo 240 do CPC12);  fato superveniente à propositura da demanda (artigo 462 do 

CPC13);  improcedência nas lides repetitivas (artigo 332 do CPC14). 

Os artigos seguintes denotam as mesmas possibilidades de atuações de ofício do 

magistrado. Vê-se então: 

Art. 314, CPC/15.  Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, 
podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar 
dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição. 
Artigo 793, CPC: Suspensa a execução, é defeso praticar quaisquer atos processuais. 
O juiz poderá, entretanto, ordenar providências cautelares urgentes. 

É notória, outrossim, a possibilidade do magistrado nas modalidades de aplicação de 

Sanções Processuais, como pode-se demonstrar:  litigância de má fé  (artigo 81 do CPC);  ato 

atentatório ao exercício da jurisdição (artigo 77, §2º, CPC);  ato atentatório à dignidade da 

justiça (artigo 772 do CPC)15;  multas astreintes (artigo 497 do CPC).  

                                                  
Art. 2o O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções 

previstas em lei.
Art. 142. Convencendo-se, pelas circunstâncias, de que autor e réu se serviram do processo para praticar ato 

simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá decisão que impeça os objetivos das partes, aplicando, 
de ofício, as penalidades da litigância de má-fé.
 Art. 342.  Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: I - relativas a direito ou a 

fato superveniente; II - competir ao juiz conhecer delas de ofício[...]. 
10 Art. 370.  Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 
do mérito. Parágrafo único.  O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente 
protelatórias. 
11 Art.301, § 4o Com exceção do compromisso arbitral, o juiz conhecerá de ofício da matéria enumerada neste 
artigo. 
12 Art. 240.  A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa 
a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil). 
13 Art. 462. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito 
influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no 
momento de proferir a sentença. 
14 Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará 
liminarmente improcedente o pedido que contrariar: 
I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; 
II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de 
recursos repetitivos; 
III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; 
IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. 
15 Art. 772, CPC: O juiz pode, em qualquer momento do processo: 
I - ordenar o comparecimento das partes; 
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Afinal, importante ressaltar que, o magistrado se incumbe tanto de velar pelo 

desenvolvimento regular do processo, quanto pela prestação da tutela jurisdicional de forma 

efetiva. 

4 RESPONSABILIDADE POR EVENTUAL DANO CAUSADO (À PARTE 

ADVERSA) PELA MEDIDA CONCEDIDA DE OFÍCIO 

No intuito de se obter a imperiosa efetividade, na verdade, um modelo processual 

deverá garantir tanto a adequada entrega da tutela jurisdicional devida, como também 

proporcionar a imediata concretização desta mesma tutela.  

Nesse sentido, para fazer jus a essa imediata concretização da tutela jurisdicional, o 

ideal seria que, imediatamente após o réu ter ciência da decisão concedendo a antecipação de 

tutela, por exemplo, o próprio réu deveria tomar a iniciativa de entrar em contato com o autor 

para cumprir o que o magistrado determinou. 

Como cediço, na prática não acontece assim, pois, quase sempre, ocorrerá uma fase de 

concretização do comando jurisdicional, fase essa denominada de efetivação da tutela 

nomenclatura e metodologia se deu devido à nova dinâmica proporcionada pelas alterações na 

legislação processual civil. 

Na sistemática da medida judicial antecipatória, destinada a adiantar os efeitos da 

tutela jurisdicional final pretendida, oferecendo-a uma maior agilidade, não ocorre uma 

execução forçada nos moldes arcaicos e ultrapassado do sistema de processo de execução. 

resultados, à lerdeza tradicional do sistema de tutela executiva stricto sensu. 

Adiante, quanto ao entendimento do procedimento da dita efetivação aplicada aos 

casos de antecipação dos efeitos da tutela, dada pela nova positivação do art. 273, inserida 

pela Lei nº 10.444/2002, deve-se aplicar o procedimento da norma prevista no art. 475-O do 

CPC, que substituiu o art. 588, do mesmo diploma, eis que foi revogado pela Lei nº 

11.232/2005.  

E posteriormente, com a nova redação dada no parágrafo único, do art. 297 do CPC/15 

                                                                                                                                                              
II - advertir o executado de que seu procedimento constitui ato atentatório à dignidade da justiça; 
III - determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da 
execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável. 
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ao cumprimento provisório 

-se a dita efetivação da tutela antecipada, a qual está em 

consonância com os objetivos desse instituto, possibilitando que o provável titular do direito 

pleiteado, dele possa usufruir de imediato, sem aguardar o demorado cumprimento da 

sentença. 

Adiante, questionam alguns autores o seguinte: tudo bem, uma vez concedida a tutela 

antecipada e inclusive cumprida a fase de efetivação, a quem caberia a responsabilização 

pelos danos ocasionados com a efetivação da tutela antecipatória que viesse a ser modificada, 

posteriormente? E se o mesmo ocorrer diante da concessão da tutela cautelar? 

Aplica-se ao caso o instituto da responsabilidade objetiva, ou seja, é completamente 

dispensável a busca de culpa ou do erro da decisão dada pelo magistrado. 

Já em se tratando da medida antecipatória ou medida satisfativa, quando requerida 

expressamente pela parte, como de regra, e sendo posteriormente alterado o pronunciamento 

judicial a respeito, ou melhor, ocorrendo a reversão da medida, a responsabilidade recai, 

objetivamente, sobre a parte que a requereu, sendo certo que o juiz, quando possível, 

determinará a caução a fim de garantir qualquer eventual prejuízo em virtude de a medida 

concedida ter sido revogada, semelhante ao disposto no artigo 300, §1º, CPC.16

Por conseguinte, pode-se aparentar outra dúvida, quando a concessão da medida se 

der, sem o requerimento expresso da parte, ou se este for de modo implícito na petição inicial, 

ou seja, quando o juiz conceder de oficio, e em momento ulterior, a decisão antecipatória 

satisfativa for revertida ao status quo ante? 

Da mesma forma, ao ver a questão, não há necessidade de dúvida, tendo em vista a 

resposta poder seguir evidentemente o mesmo caminho anterior. Ou seja, a parte a quem 

aproveita a antecipação da tutela é quem deverá arcar com eventuais prejuízos decorrentes de 

sua eventual reversão. Assim, o beneficiado responderá objetivamente caso haja ulterior 

decisão judicial modificadora da medida satisfativa concedida de ofício pelo juiz, a seu favor, 

e em prejuízo do demandado. 

Nesse momento, merece ressaltar a importância do cumprimento dos provimentos 

judiciais e do comportamento de todos aqueles que participam do processo, e não apenas as 

partes e o juiz, sob pena de infringir os princípios já falados, em especial, o princípio da 

duração razoável do processo e da efetividade, e, consequentemente, sofrer várias punições. 

                                                  
16

real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 
dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
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O cumprimento das decisões judiciais é norteada pelas diretrizes do artigo 77 do 

Código de Processo Civil, que no caput

previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de 

Ademais, com a redação dada no inciso IV, de forma a impor a todos os participantes, 

o dever de cumprir e de não criar embaraços as decisões judiciais concedidas, sejam 

incidentalmente em sede de antecipação de tutela, sejam as proferidas no âmbito da fase 

 cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza 

Em seguida, foi posto em evidência que, caso haja qualquer violação desrespeitando 

os deveres supramencionados do inciso IV, do artigo 77, surge um instrumento processual 

para o cumprimento desses deveres, sendo capaz de ensejar ao responsável a aplicação de 

multa pecuniária, além das demais sanções cabíveis, nas esferas civil, criminal e processual. 

Art. 77.  Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus 
procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: 
I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; 
II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são 
destituídas de fundamento; 
III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração 
ou à defesa do direito; 
IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, 
e não criar embaraços à sua efetivação; 
V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço 
residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação 
sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; 
VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. 
§ 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas 
mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à 
dignidade da justiça. 
§ 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade 
da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais 
cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de 
acordo com a gravidade da conduta.  
§ 3º Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no § 2º será 
inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da 
decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, 
revertendo-se aos fundos previstos no art. 97.  
§ 4º A multa estabelecida no § 2º poderá ser fixada independentemente da 
incidência das previstas nos arts. 523, § 1º, e 536, § 1º.  
§ 5º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no § 2º 
poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.  
§ 6º Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do 
Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2º a 5º, devendo eventual 
responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou 
corregedoria, ao qual o juiz oficiará.  
§ 7º Reconhecida violação ao disposto no inciso VI, o juiz determinará o 
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restabelecimento do estado anterior, podendo, ainda, proibir a parte de falar nos 
autos até a purgação do atentado, sem prejuízo da aplicação do § 2º.  
§ 8º O representante judicial da parte não pode ser compelido a cumprir decisão em 
seu lugar. 

Trata-se, pois, de uma nova sistemática contra abusos na seara processual, da qual se 

extrai uma moderna e poderosa arma, capaz de atender, com precisão maior de que outras 

medidas semelhantes, como as sanções decorrentes da litigância de má fé17 e do ato 

atentatório à dignidade da justiça, às situações de embaraços provocados pelas partes à 

concretização dos provimentos jurisdicionais, e pode-se aplicar também as multas astreintes 

(artigo 497 do CPC), senão vejamos:  

-se atentatória à dignidade da justiça a conduta 
comissiva ou omissiva do executado que: 
I - frauda a execução; 
II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; 
III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; 
IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais; 
V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e 
os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão 
negativa de ônus. 
Parágrafo único.  Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante 
não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual 
será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, 
sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material

Art. 497.  Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, 
se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências 
que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.    Parágrafo 
único.  Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração 
ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da 
ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. 

Uma vez, criado obstáculo ao cumprimento de provimento jurisdicional de cunho 

antecipatório, configurado estará, portanto, o desrespeito ao órgão jurisdicional em particular 

e ao Poder Judiciário como um todo. Constrangimento esse que deverá levar o magistrado a 

aplicar a sanção pecuniária prevista no artigo 77 do CPC ao responsável pelo descumprimento 

do respectivo dever, em virtude da sua ação ou omissão em detrimento da concretização da 

tutela jurisdicional (TEIXEIRA apud DUARTE, 2007, p. 541).  

O instrumento de coerção em tela é uma ferramenta que deve ser utilizada pelo 

magistrado com bem mais responsabilidade para punir os infratores, seja a requerimento do 

                                                  
17

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte 
contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que 
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prejudicado ou de ofício, que muito se assemelha ao instituto do contempt of court do Direito 

norte-americano, que, com propriedade, leciona Grinover (2000, p. 65): 

  

[...] a origem do contempt of court está associada à ideia de que é inerente à própria 
existência do Poder Judiciário a utilização dos meios capazes de tornar eficazes as 
decisões emanadas. É inconcebível que o Poder Judiciário, destinado à solução de 
litígios, não tenha o condão de fazer valer os seus julgados. Nenhuma utilidade 
teriam as decisões, sem cumprimento ou efetividade. Negar instrumentos de força ao 
Judiciário é o mesmo que negar sua existência. Atualmente, todos os atos tendentes 
a obstruir o cumprimento das funções de um juízo, envolvendo uma afronta, podem 
constituir desacato. Inclui-se no conceito atual de abuso do processo. Assim, na 
definição de Swayzee, contempt of court é a prática de qualquer ato que tende a 
ofender um tribunal na administração de justiça ou a diminuir sua autoridade ou 
dignidade, incluindo a desobediência a uma ordem. Com base nessa ampla esfera 
conceitual, o contempt hoje se divide em criminal e civil. O criminal destina-se à 
punição pela conduta atentatória praticada. O civil destina-se ao cumprimento da 
decisão judicial, usando para tanto meios coercitivos. Uma conduta desrespeitosa 
pode ser passível, ao mesmo tempo, de contempt civil e criminal, seja no processo 
civil, seja no processo penal. No contempt criminal (punitivo), o processo, 
autônomo, sumário, é instaurado de ofício ou por provação da parte interessada; no 
civil (coercitivo), a aplicação ocorre nos mesmo autos, mediante provocação do 
interessado, garantida a ampla defesa.  

Por fim, o referido instrumento punitivo do contempt of court no âmbito do modelo 

processual brasileiro, assim, encontra-se à disposição dos juízes para auxiliar na missão de 

proporcionar o efetivo acesso à justiça. Enquanto não for desenvolvida uma autêntica cultura 

de respeito e consideração às decisões judiciais, seja de natureza antecipatória ou final, e de 

cumprimento espontâneo dos provimentos jurisdicionais, tal instituto poderá ser de grande 

utilidade para os operadores do direito realmente comprometidos com o aperfeiçoamento do 

sistema processual. 

Ante o esposado, para que realmente se concretize o direito de acesso à justiça, o 

direito fundamental a uma duração razoável do processo, a imperiosa efetividade do modelo 

processual brasileiro, por mais eficiente que seja o sistema processual, a sua eficácia prática 

estará condicionada à atuação e a um grau de conscientização dos seus usuários, operadores 

do direito, destinatários dos serviços jurisdicionais, e especialmente dos magistrados, os quais 

incumbem explorar adequadamente os instrumentos e, principalmente, cumprir os deveres 

impostos pelas diretrizes da legislação processual. 

5  APLICAÇÃO JURISPRUDENCIAL 

Neste tópico, achou-se oportuno trazer à colação, ainda, trechos de relevantes decisões 
em que julgadores examinaram o tema da tutela antecipada de ofício.

Acordão       AC 297210/AL
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Origem - Tribunal Regional Federal - 5ª Região
Classe: AC - Apelação Civel
Número do Processo: 0005226-32.2001.4.05.8000 
Órgão Julgador: Terceira Turma
Relator: Desembargador Federal GERALDO APOLIANO
Data Julgamento: 06/03/2008
Documento nº: 159993
Publicações: Fonte: Diário Da Justiça - DATA: 05/06/2008 - Página: 367 - Nº: 106 - 
Ano: 2008

Decisão: UNÂNIME - PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. 
COMPANHEIRA. PROVA DA CONVIVÊNCIA E DA DEPENDÊNCIA 
ECONÔMICA. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA DE OFÍCIO NA 
SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
1. Pretensão autoral de concessão de pensão por morte, na qualidade de companheira 
do de cujus, e que vem sendo paga à esposa do segurado falecido. 
2. Competente a justiça federal para apreciar o caso, uma vez que o pedido da autora 
transcendeu ao requerimento de declaração de existência de união estável entre ela o 
instituidor da pensão, pleiteando também a concessão do benéfico de pensão por 
morte. 
3. Por se cuidar de matéria com caráter alimentício e de difícil reparação ulterior, é 
permitido ao magistrado conceder ex officio a antecipação dos efeitos da tutela. 
4. A autora faz jus à percepção do benefício pleiteado, eis que logrou comprovar que 
conviveu maritalmente com o segurado falecido, o que evidencia a caracterização de 
união estável. apelação e remessa necessária improvidas. (TRF, 2008, online) 

*** 

Acórdão -Origem: TRF-2
Classe: AC - APELAÇÃO CIVEL  331031 
Processo: 1995.50.01.006672-8 UF : ES Orgão Julgador: sexta turma 
Relator: Desembargadora Federal MARIA HELENA CISNE  
Data Decisão: 28/09/2004 Documento: TRF-200131934 
Fonte: DJU - Data::26/10/2004 - Página::197 

Ementa - APELAÇÃO CÍVEL. PERÍCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA UNIÃO 
FEDERAL. NULIDADE. A apreciação da Apelação interposta concomitantemente 
ao Agravo retido, torna-o prejudicado quando abordadas as mesmas alegações e 
fundamentação em ambos os recursos. É obrigatória a intimação pessoal da União, o 
que não se supre com a publicação do despacho no Diário Oficial, constituindo, 
destarte, nulidade a inexistência de intimação do ente público para ciência do laudo 
pericial 
Decisão - A Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso e à remessa 
necessária, julgou prejudicado o agravo retido, bem como concedeu de ofício a 
tutela antecipada, tudo nos termos do voto da Relatora. (TRF, 2004, online). (Grifo 
nosso). 

Nesse sentido ainda é a decisão do STJ: 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. TUTELA ANTECIPADA
CONCEDIDA QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
APELAÇÃO DA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. EFEITO
DEVOLUTIVO. CONSONÂNCIA DO ACORDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDENCIA DO STJ.
A antecipação da tutela pode ser deferida quando da prolação da sentença,
sendo que em tais hipóteses, a apelação contra esta interposta deverá ser recebida 
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apenas no efeito devolutivo quanto à parte em que foi concedida a tutela.
Precedentes.  
- Inviável o recurso especial quando o acórdão impugnado encontra-se em 
consonância com a jurisprudência do STJ. 
Agravo no agravo de instrumento não provido. 
(AgRg no Ag 940317/SC Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 
2007/0190622-5. Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Órgão Julgador: 3ª Turma. 
Data do Julgamento: 19/12/2007 (grifado). (STJ, 2007, online). (Grifo nosso). 

Ademais, o Informativo 532 STJ explica a tutela antecipada prevista no § 6º do art. 

273 do CPC 1973: o STJ entendeu que a decisão a que se refere o § 6º do art. 273 do CPC 

1973, apesar de ser concedida mediante técnica de cognição exauriente, continua sendo, por 

opção legislativa, uma hipótese de tutela antecipada. Logo, por questão de política legislativa, 

não é apta a fazer coisa julgada material. Assim, o valor correspondente à parte incontroversa 

do pedido pode ser levantado pelo beneficiado por decisão que antecipa os efeitos da tutela 

(art. 273, § 6º, do CPC 1973), mas o montante não deve ser acrescido dos respectivos 

honorários advocatícios e juros de mora, os quais deverão ser fixados pelo juiz na sentença. 

CPC/15: considera-se que o entendimento acima não permanece mais válido. Isso porque o 

CPC 2015 introduziu no sistema processual civil brasileiro a permissão para que o juiz profira 

julgamento parcial de mérito. STJ. 3ª Turma. REsp 1234887-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas 

Bôas Cueva, julgado em 19/9/2013. (STJ, 2013, online) 

Informativo 766 STJ sedimenta a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda 

Pública: O art. 1º da Lei nº 9.494/97 determina, entre outras vedações, que não será cabível 

tutela antecipada contra o Poder Público visando obter a reclassificação ou equiparação de 

servidores públicos ou a concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias. O STF 

declarou que esse dispositivo é constitucional (ADC 4). Vale ressaltar, no entanto, que a 

decisão proferida na referida ADC 4 não impede toda e qualquer antecipação de tutela contra 

a Fazenda Pública. Somente está proibida a concessão de tutela antecipada nas hipóteses 

listadas no art. 1º da Lei nº 9.494/97, que deve ser interpretado restritivamente. No presente 

julgado, o STF afirmou que seria possível a concessão de tutela antecipada tratando sobre 

férias de servidores públicos, considerando que isso não envolve a reclassificação ou 

equiparação de servidores públicos nem a concessão de aumento ou extensão de vantagens. 

STF. Plenário. Rcl 4311/DF, red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 6/11/2014. 

(STF, 2014, online) 

Informativo 532 STJ reverbera em recurso repetitivo a possibilidade do bloqueio e 

sequestro de verbas públicas: Em ação para fornecimento de medicamentos, o juiz pode 

determinar o bloqueio e sequestro de verbas públicas em caso de descumprimento da decisão. 
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Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à 

efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar, até mesmo, o sequestro de 

valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada 

fundamentação. STJ. 1ª Seção. REsp 1069810-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 

julgado em 23/10/2013. (STJ, 2013, online) 

Por fim, no Informativo 517 STJ consolida acerca da impossibilidade de prisão em 

jurisdição cível, salvo no caso de obrigação alimentícia: Não é possível que o magistrado, ao 

conceder tutela antecipada no âmbito de processo cível cujo objeto não consista em obrigação 

de natureza alimentícia, efetue ameaça de decretação de prisão para o caso de eventual 

descumprimento dessa ordem judicial, sob a justificativa de que, nesse caso, configurar-se-ia 

crime de desobediência (art. 330 do CP). STJ. 3ª Turma. RHC 35253-RJ, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, julgado em 5/3/2013. (STJ, 2013, online).

6  CONCLUSÃO 

No que pertine ao estudo da concessão da antecipação dos efeitos da tutela de ofício 

pelo juiz, ofereceu-se outras formas de se interpretar o instituto da tutela antecipada, quando 

não houver o requerimento expresso da parte. Neste artigo, tratou, portanto, da atuação do 

Estado na garantia da satisfação do provimento final, tutela antecipada de ofício, 

responsabilidade por eventual dano causado (à parte adversa) pela medida concedida de 

ofício.

Diante das considerações deste trabalho, sendo a tutela antecipada, uma das 

ferramentas jurídicas hábeis a dar efetividade ao processo, desde a EC nº 45/2004, passou a 

necessitar de uma visão mais alargada de seu conteúdo semântico-jurídico-impositivo, 

denotando-se o dever de o Estado tutelar antecipadamente o pedido evidenciado na petição 

inicial, quando presentes seus requisitos, concluindo-se pela verdadeira obrigação estatal e 

não mais mera faculdade do juiz. 

Desse modo, se diante de um caso concreto, o juiz evidenciar os requisitos para 

concessão da tutela antecipada, obrigado está a outorgar antecipadamente os efeitos do 

pretendido na inicial, ou melhor, é dever constitucional do Estado, de conceder uma proteção 

ao pedido expressamente solicitado ou até mesmo sem requerimento, de oficio mesmo, de 

modo célere, sob pena de ferir preceito constitucional de índole fundamental, conforme 

extrai-se expressamente do art. 5o da Constituição, disposto no seu inciso LXXVIII, 

acrescentado com a edição da EC nº45/2004, formulando o princípio da duração razoável do 
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processo, e também do seu parágrafo primeiro, pertinente à sua aplicabilidade imediata. 

Portanto, defende-se neste trabalho a possibilidade do magistrado conceder a tutela 

antecipada de ofício, ou seja, sem mesmo o expresso requerimento da parte, a depender do 

caso concreto, desde que presentes os demais requisitos para sua concessão, quando esta 

atuação de ofício do juiz, apresentar-se a única forma de assegurar a efetividade do direito 

material e do modelo processual.  

Ressalte-se que, não se está pugnando a necessidade de dar superpoderes ao 

magistrado. Apenas de equipá-lo com as ferramentas necessárias ao cumprimento do seu 

dever de entregar uma adequada e justa tutela jurisdicional. Assim, o magistrado poderá 

antecipar de ofício os efeitos da tutela final pretendida, quando diante de uma situação 

emergencial no processo, e se entender como sendo o melhor instrumento de efetividade 

processual, pois triste seria presenciar um juiz inerte, sem poder agir para resguardar o direito 

ao acesso à justiça do jurisdicionado, sem realizar a justiça do caso concreto, portanto.  

Ante o exposto, de acordo com a nova visão constitucional do processo, essa é a 

interpretação que mais se apropria com os princípios da razoável duração do processo e da 

efetividade processual. 
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