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TUTELA PROVISÓRIA INAUDITA ALTERA PARS E A GARANTIA DO 

CONTRADITÓRIO NOS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

                                                                          Marcelo Negri Soares1 

Daniel Murazzi Ceschini 2 

  

RESUMO 

O presente artigo analisará a evolução do conceito das tutelas provisórias e a sua aplicação no 

direito brasileiro, respondendo à indagação principal: é possível garantir o amplo direito de 

defesa do réu face à concessão da tutela provisória inaudita altera pars? Serão abordadas, para 

isso, as principais características da tutela provisória, seus desdobramentos ao longo do 

processo e a legislação referente ao assunto, com o fim de esclarecer quais pontos são capazes 

de garantir a constitucionalidade e os direitos de defesa, enquanto se busca a efetividade e a 

celeridade nos processos com a antecipação da tutela. 

 

Palavras-Chave: Tutela Provisória; Devido Processo Legal; Contraditório; Celeridade; 

Efetividade Processual; Garantia da Justiça.  

 

 

ABSTRACT  

This article will analyze the evolution of the concept and the application of the provisional 

tutelage in the Brazilian law, answering the main question: is it possible to ensure the 

defendant's ample right of defense against the granting of unprecedented provisional protection 

amends pars? Will be approached, for that sake, the major properties of the provisional tutelage, 

its deployments along the process and the laws relating the subject, explaining which points are 

able to assure the constitutionality and the rights of defense, as long as searching the 

effectiveness and the celerity in the process with the anticipation of the tutelage. 

 

Keywords: Antecipatory Adjudication; Due Law Process; Contradictory; Celerity; Procedural 

Efectiveness; Guarantee of Justice. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A ideia de justiça é uma noção ampla, e uma de suas faces mais importantes, sem a 

menor dúvida, é o tempo razoável, ou seja, para que haja de fato justiça, é necessário que seja 
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entregue dentro de um prazo aceitável, sob pena de se invalidar o seu próprio significado. Se 

alguém consegue o que desejava ao buscar o judiciário, porém, muitos anos após o início do 

processo, em grande parte das vezes esse resultado positivo já não é mais importante ao autor 

da ação, visto que todas as circunstâncias que existiam à época e que justificavam a demanda, 

podem já não existir. 

Isso ocorre porque a lentidão processual é uma realidade em nosso país, sendo um 

grande obstáculo para que se alcance resultados efetivos na via judicial. Há muito tempo a 

doutrina trata sobre esse atraso nos processos. Tão preocupante era o fato, que foi criada uma 

Emenda Constitucional, a de nº 45 de 2004, que alterou o artigo 5º da Constituição Federal: 

Inciso 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” (BRASIL, 

1988, grifo nosso), demonstrando o reconhecimento dos legisladores sobre a importância e 

gravidade do assunto.  

No entanto, mesmo antes de ser inserido na Constituição Federal, o princípio da 

celeridade já era assegurado como direito humano no ordenamento jurídico brasileiro, por meio 

do disposto no art. 8º, 1, da Convenção Americana dos Direitos Humanos (Pacto São José da 

Costa Rica), ratificado pelo Brasil em 19923 que traz: “Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, 

com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal competente, 

independente e imparcial [...]” (BRASIL, 1992). 

Apesar de toda essa preocupação descrita na parte teórica, na prática a excessiva 

morosidade processual ainda é um fato presente, sendo causada por vários motivos, desde o 

próprio aparato judicial, que é deficitário em relação à quantidade de processos, até mesmo 

pelas partes, que utilizam inúmeros mecanismos visando retardar o processo, quando de seu 

interesse. 

Por isso, o alongamento do processo pode tornar a sentença sem efetividade, 

prejudicando em muito alguma das partes. Vide, como exemplo, o caso de um paciente que 

necessite de tratamento de saúde urgente, essa pessoa não pode esperar o decorrer normal de 

todo um processo judicial. Ou no caso de alguém que possui um direito já aclarado no processo, 

mas aguarda inerte enquanto o réu atrasa o andar do processo com artimanhas burocráticas.  

Nesse sentido, Soares (2015, p. 11) elucida em sua obra: “Tutela Antecipada na Ação 

Rescisória” que “[...] sendo provável o direito do autor e desleal a conduta do réu, o padrão do 

 
3 Refere-se ao Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992 que promulga a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969. 

https://jus.com.br/tudo/direitos-humanos
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tempo necessário à prestação da tutela jurisdicional no processo ordinário acaba por se 

distanciar da razoabilidade, porque a satisfação do direito reclama uma imediatidade.”. 

O autor continua explicitando que a tutela quando antecipada “[...] cumpre o seu papel, 

propiciando o acesso à ordem jurídica justa pelo redimensionamento do prazo, não da duração 

do processo (que permanece a mesma), mas fornecendo novos parâmetros para se alcançar, 

ainda que a título de antecipação, a tutela jurisdicional tempestiva” (SOARES, 2015, p. 11). 

Como solução para tais tipos de problema surgiu na legislação processual um 

instrumento fundamental com o intuito de reduzir a espera pelo resultado útil do processo, ou 

ainda, simplesmente garantir que esse resultado seja possível. Esse instrumento é o da Tutela 

Antecipada, contido no gênero das tutelas provisórias. 

Através da utilização das Tutelas Provisórias, é possível adiantar os possíveis futuros 

resultados da sentença, a fim de proporcionar justiça à parte em tempo hábil, via tutela 

antecipada, ou então, salvaguardar os bens referentes ao processo, para que não se percam ao 

longo deste, nesse caso, via tutela cautelar. Fato que torna o processo ainda mais dinâmico, é 

que a legislação confere ao juiz a prerrogativa de conceder o pedido do autor antes mesmo de 

ouvir a outra parte, em casos que entenda ser extremamente urgente a necessidade. 

Com base nessas considerações iniciais, surge uma questão relevante para o presente 

artigo: a aplicação da tutela provisória inaudita altera pars (sem ouvir a outra parte) pode gerar 

o cerceamento do direito de defesa e a denegação do direito ao contraditório?  

No decorrer deste trabalho, será demonstrada a importância da existência das tutelas 

provisórias no ordenamento jurídico, e os meios que a legislação e a doutrina dispõem para que 

se evite ao máximo eventual prejuízo, ou perda de direitos, a alguma das partes, pelo uso desse 

instrumento processual. Serão apontadas as razões pelas quais se acredita que esse tipo de tutela 

especial, embora inovador e controverso, não afasta o direito essencial ao contraditório. 

 

1. SOBRE AS TUTELAS PROVISÓRIAS 

 

1.1 Evolução Histórica 

Remetendo-nos à época medieval, Giuliani (1988, p. 601) conta que os processos eram 

‘eternos’, fato que gerou, desde então, indignação e revolta, bem como, o desejo por processos 

mais céleres, o que, podemos dizer que se assemelha aos dias de hoje. Por consequência, há 
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muito tempo tem se buscado meios para acelerar os processos, sem que, com isso, sejam 

perdidos os princípios fundamentais de defesa.  

Nessa perspectiva, o mestre italiano Piero Calamandrei (1936, p.20) há muito já 

ressaltava que a ponderação da jurisdição busca pela verdade no processo, e isso leva tempo, e 

caso o tempo seja estendido, essa situação de morosidade prolonga também o conflito, 

limitando, assim, a efetividade do processo como instrumento pacificador. 

Já no Brasil, embora a lentidão processual seja questão antiga, foi somente em 1973 que 

o Código de Processo Civil (CPC) trouxe avanços significativos em relação aos procedimentos 

cautelares. O CPC, àquela época, apresentou algumas possibilidades de se requerer medidas 

provisórias satisfativas, mas, ainda não havia nesse momento a possibilidade de deferimento 

genérico. Para a maioria dos casos, era necessário se abrir uma nova ação cautelar, referente ao 

processo em qual se deseja a medida, portanto, não era tão simples como poderia ser. 

 No ano de 1994, aconteceu uma valiosa reforma no CPC que permitiu o deferimento 

de tutelas antecipadas genéricas em quase todo o tipo de processo. Nesse ponto, passaram a 

existir: a tutela cautelar, cujo pedido, à época, devia ser feito em ação autônoma e a tutela 

antecipada. No entanto, a falta de fungibilidade entre os dois tipos gerava confusões, e muitos 

pedidos eram rejeitados pelo simples motivo de estarem com o nome errado. Para tanto, foi 

somente no ano de 2002, com uma nova reforma no CPC, que esses problemas acabaram, pois 

foi estabelecida a fungibilidade entre os dois tipos de tutela. Por isso, se um pedido tivesse o 

nome do outro, o juiz poderia aceitá-lo da mesma forma.  

Finalmente, no CPC atual foi excluído o, já em desuso, processo cautelar autônomo, e 

figuram a tutela cautelar e a antecipada, ambas consideradas do mesmo gênero, o de urgência, 

podendo o juiz decidir qual é a melhor para o caso, mesmo que tenha sido requerido outro tipo, 

favorecendo a celeridade processual. No novo CPC de 2015, acrescentou-se em um só livro (o 

das Tutelas Provisórias), três tipos de tutela: a Tutela Antecipada, a Tutela Cautelar e a Tutela 

de Evidência, sendo as duas primeiras pertencentes ao mesmo grupo, o das Tutelas de Urgência.  

 

1.2 Classificações e Conceito 

Conforme o art. 294 do atual CPC, vemos que o termo “Tutela Provisória” é tido 

como gênero, do qual são espécies a tutela cautelar, a tutela de evidência e a tutela antecipada, 

as quais se distinguem entre si (BRASIL, 2015):  
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i. Quanto à natureza: pode ser cautelar, da qual a tutela visa somente garantir o 

direito do autor, apenas preservando o bem, ou de natureza satisfativa 

(antecipada), caso em que o bem é entregue de fato à posse do autor, antes de 

findo o processo; 

ii. Quanto ao fundamento: pode ser de urgência, quando busca evitar um risco ao 

resultado útil do processo, nesse caso, depende da existência do fumus boni juris 

(probabilidade do direito) e do periculum in mora (risco ao resultado devido à 

provável demora), ou de evidência, caso em que apenas a probabilidade do 

direito já basta; 

iii. Quanto à forma (momento) do pedido: pode ser antecedente, sendo requerida 

junto ou mesmo antes do pedido principal, ou incidental, quando requerida no 

decorrer do processo. 

 

Aprofundando um pouco mais em cada tipo de tutela provisória, comecemos pela 

cautelar, sendo uma medida que não satisfaz de plano a pretensão do autor. O juiz não concede 

já no momento o que lhe seria de direito, mas determina medidas de proteção, para que o bem 

seja garantido até o final do processo. Por exemplo, neste caso, pode-se determinar o bloqueio 

de valores bancários, para que tal não seja dilapidado, ou o sequestro de determinado bem, que 

ficará sob a guarda de um depositário. 

Já a tutela antecipada, é basicamente quando o autor recebe a pretensão final, antes do 

fim do processo, seja no meio ou no começo. Essa tutela é sempre provisória, e será substituída 

pela sentença definitiva ao cessar do processo. Distinguem-se essas duas tutelas da seguinte 

forma: se a pretensão do autor for exatamente o que o juiz determinou, temos uma tutela 

antecipada (satisfativa); se não, então a medida apenas protege o bem, e vemos, portanto, que 

se trata de medida cautelar: 

Assim, a tutela cautelar e a antecipada são dois institutos que possuem objetivos 

diversos: na tutela antecipada existe o adiantamento do pedido ou dos efeitos da 

sentença final meritória, o que não se confunde com medida cautelar, que se destina 

a assegurar eficácia à prática da decisão judicial futura no pedido principal, ressalvada 

a hipótese da cautelar satisfativa (SOARES, 2015, p. 38). 

 

Seguindo, quanto ao fundamento, as medidas podem ser baseadas em urgência ou 

evidência: será de urgência quando houver presentes a probabilidade do direito (fumus boni 

juris) e o risco e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), 

nesse caso, será deferida, por conseguinte, medida cautelar ou antecipada, conforme vimos na 

fala de Soares (2015).  
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Nesse sentido, pode também ser baseada em evidência, nesse caso, ela será sempre 

antecipada (satisfativa), e será concedida quando houver as situações previstas no artigo 311 do 

CPC (BRASIL, 2015). Basicamente, ela ocorre quando o réu busca retardar demasiadamente o 

processo, nesses casos, se o juiz tiver grande convicção do direito do autor, antecipa-lhe de 

pronto a sua pretensão final do processo, desde que haja o pedido, é claro. 

Por fim, na explicação das classificações, chegamos à que se refere ao momento do 

pedido. Vale lembrar, de antemão, que o pedido da tutela provisória sempre será feito no mesmo 

processo da pretensão principal: 1) Quando feito no decorrer do processo e surge uma situação 

de urgência, chama-se de incidental; 2) Quando realizado antes mesmo do pedido principal, 

uma possibilidade prevista no artigo 303 do CPC (BRASIL, 2015), chama-se, então, 

antecedente. Nesse caso, o autor apresentará o pedido de tutela provisória apenas, e deverá 

aditar posteriormente a inicial, complementando-a e juntando todos os documentos necessários, 

no prazo de 15 dias após concedida a tutela provisória. 

 Voltando ao conceito, a criação das Tutela Provisórias surge, como já dito, tanto da ideia 

de que a demora no processo pode levar à perda dos efeitos da sentença, como de que é direito 

das partes a obtenção em tempo hábil do que lhe é de direito. Para o jurista Theodoro Júnior 

(2016, p. 664), o instituto das tutelas diferenciadas justifica-se pelo princípio da necessidade, 

partindo-se da ideia de que a espera pela prestação jurisdicional final acabaria implicando uma 

negação da justiça.  

Nesse sentido, o Jurista também define a tutela provisória como provimentos 

extraordinários correspondentes às medidas tradicionais de urgência, sejam cautelares ou 

antecipatórias, sendo voltadas a combater o perigo de dano que surja pelo tempo de 

cumprimento de todas as etapas comuns do processo (THEODORO JÚNIOR, 2016). 

Segundo Gonçalves (2018, p. 367-368), a tutela provisória é uma “[...] espécie de tutela 

diferenciada, em que a cognição do juiz não é exauriente, mas sumária, fundada ou em 

verossimilhança ou em evidência, razão pela qual terá natureza provisória, podendo ser, a 

qualquer tempo, revogada ou modificada.”.  

Para Zavascki (2009), antecipar uma tutela é satisfazer total ou parcialmente um direito, 

sem de fato declarar o direito ou condenar o réu. Com isso, antecipam-se os efeitos que 

poderiam vir a ser produzidos na sentença, e não a eficácia da sentença.  

A tutela antecipada objetiva, portanto, entre outras situações, manter a situação de fato, 

anterior ao processo (status quo ante), evitando assim que eventos danosos possam vir a 

atrapalhar o resultado justo da demanda. No entanto, como o juiz ainda não tem conhecimento 
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aprofundado da causa no momento de deferir a tutela provisória, diz-se que esta decisão é 

sumária, provisória, portanto, revogável e modificável. 

 

 1.3 Características e Funcionamento 

A principal razão de existência das tutelas antecipadas é a demora nos processos 

judiciais, como já exposto. O autor clássico italiano, Giuseppe Chiovenda (1965, p. 107), 

defendia firmemente que a sumarização do processo poderia ser muito produtiva, bem como, 

que é de plena importância que se diminua a duração deste, a fim de que haja justiça. 

A partir desse panorama foram moldadas as características das tutelas provisórias. 

Podemos enumerar algumas destas características essenciais das tutelas provisórias, como: a 

sumariedade da cognição; provisoriedade; fungibilidade, entre outras. Falaremos brevemente 

sobre essas e outras características a seguir.  

Em relação à cognição do juiz nessas medidas, Gonçalves (2018, p. 373) esclarece 

Do ponto de vista da extensão, a cognição é plena nas tutelas provisórias, porque não 

há restrições quanto às matérias cognoscíveis pelo juiz. [...] Do ponto da 

profundidade, a cognição do juiz é superficial, porque ele não decide com base na 

certeza da existência do direito – o que seria incompatível com a urgência exigida – 

mas em mera verossimilhança, plausibilidade do alegado. 
 

Essa superficialidade da cognição se dá pelo fato de que ainda não fora estabelecido 

todo o conjunto probatório no processo. A exigência é que haja apenas verossimilhança nas 

alegações, e não mais, como no Código antigo, prova inequívoca. Para Soares (2015, p. 99-

100): 

O juízo de verossimilhança equivale àquele que permite atingir uma verdade provável 

sobre a versão apresentada pelo requerente, saindo dos aspectos meramente fático-

probatórios [...]. A verossimilhança não se refere a uma cognição exauriente, em 

verdade, posiciona-se em uma linha acima da intermédia entre a dúvida e a certeza, 

estando mais próxima desta. 

 

 Nesse sentido, o artigo 296 do CPC diz que a tutela provisória conserva sua eficácia 

durante o processo, mas pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada, por isso, tem 

natureza provisória, e deverá ser, portanto, revogada, modificada ou substituída pela definitiva 

(BRASIL, 2015). 

As tutelas provisórias antecipadas e cautelares são fungíveis, pois, o juiz pode decretar 

uma, mesmo se a parte requereu outra. Isso porque o magistrado possui o poder geral de cautela, 

e pode assim decidir visando a efetividade e a celeridade do processo. O CPC prevê ainda, no 

artigo 297, que o juiz pode usar o poder geral de cautela a fim de determinar quaisquer medidas 
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quanto forem necessárias para que seja efetivada a antecipação da tutela, ou seja, medidas 

“acessórias” que auxiliem no cumprimento da principal (BRASIL, 2015). 

Quanto à legitimidade para requerer a antecipação, Didier Júnior (2016, p. 572) ensina: 

“Todo aquele que alega ter direito à tutela jurisdicional (definitiva) está legitimado a requerer 

a antecipação provisória dos seus efeitos; essa é a regra, que não comporta exceções”. Portanto, 

podem requerê-la: autor, réu e terceiros intervenientes no processo.  

Mas, é mais plausível que o autor a apresente, como bem explica Soares (2015, p. 56):  

A tutela antecipada, via de regra, deve ser requerida pelo autor, porque se trata da 

antecipação dos efeitos da sentença de procedência. E nenhuma novidade representa 

o entendimento de que uma tutela antecipada indeferida é, em verdade, o acolhimento 

de uma tese favorável ao réu. 

 

Vale destacar, que as tutelas provisórias podem ser requeridas tanto em processo de 

conhecimento como em execução, pois sempre pode ser necessário antecipar ou resguardar o 

objeto da ação, “Assim, a tutela antecipada se revela compatível com o processo de execução, 

quer porque não existe vedação explícita, quer porque, sistemicamente, os seus fins são 

confluentes” (SOARES, 2015, p.54). 

É importante também, quando se refere à relação de competência, pontuar que, 

conforme o artigo 299, a tutela deverá ser requerida ao próprio juízo da causa, e quando se tratar 

de ação de competência originária de tribunal ou de recursos, deverá ser requerida ao órgão 

competente para apreciar o mérito (BRASIL, 2015). 

Ponto fundamental é que as tutelas podem ser deferidas liminarmente, conforme o artigo 

300, parágrafo segundo, do CPC (BRASIL, 2015). Portanto, pode o juiz autorizar o pedido 

mesmo sem ouvir a outra parte. Isso se dá pelo fato de que a natureza do pedido, muitas vezes 

é urgente e não pode esperar o contraditório.  

É claro que é possível, quando a urgência autorizar, ser ouvida previamente a parte 

contrária, mas isso não é regra. Questão da liminar inaudita altera pars é a que causa maior 

problemática e discussão a respeito do tema, pois alguns podem dizer que a negativa ao 

contraditório imediato na medida liminar é um desrespeito aos princípios referentes ao direito 

de defesa, fato que será abordado adiante. 

 

1.4 Tutelas Provisórias no Direito Comparado 

Pertinente destacar que não só no Brasil é que existe o instituto da Tutela Provisória. No 

direito estrangeiro também existe grande empenho na criação de medidas que visem alcançar 

resultado útil e célere do processo, assim, observa-se a importância deste tema. Alguns 
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exemplos de países que possuem sistema de tutelas provisórias semelhante ao do Brasil são: 

Itália, Alemanha, França, Portugal, e Estados Unidos.  

Na Itália, onde a sistemática é muito similar à nossa, o jurista clássico Chiovenda (1965) 

foi defensor sólido do poder geral de cautela, sustentando a competência do juiz para 

estabelecer o melhor modo de conservação do status quo, ou seja, o estado original das coisas, 

a fim de manter as condições do processo. De mesmo modo, o autor italiano Cipriani (2006, p. 

59) ensina que se deve equilibrar a celeridade dos processos com a garantia dos direitos 

constitucionais, pois, segundo o autor, o processo dever sim ter suas pausas, no entanto, a 

demora no processo pode prejudicar sua efetividade.  

Exemplo interessante também é o do ordenamento alemão, onde foi criado um 

instrumento para auxiliar na defesa do contraditório. O chamado Schutzszchirift (escrito de 

proteção preventiva) é um documento escrito que pode ser entregue pela parte antes da 

concessão da medida, requerendo sua rejeição ou ao menos uma audiência anterior.  

Na França existe um tipo de processo sumário e secundário, o référé, que pode ser 

instaurado durante o processo principal. Ou seja, no référé, o juiz, que não é o mesmo do 

processo principal, ordena medidas provisórias a fim de agilizar o andamento do processo 

originário. 

Partindo desse contexto, compreendemos que é possível ver a real necessidade das 

ferramentas para antecipação de tutela, que por sua vez existem ao redor do mundo e são 

amplamente utilizadas como meio de garantir as condições para a entrega aproveitável da 

justiça. 

 

2. DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO DIREITO BRASILEIRO 

 

2.1 Noções Gerais 

Os princípios do contraditório e da ampla defesa, em Direito processual, são 

fundamentais na justiça moderna, pois são a garantia de que ninguém poderá ser condenado a 

uma sentença sem que tenha antes a possibilidade de participar de forma efetiva no relativo 

processo. Esses princípios são equivalentes ao próprio direito de defesa. A esse respeito a autora 

Pietro (2007, p. 367) afirma: 

O princípio do contraditório, que é inerente ao direito de defesa, é decorrente da 

bilateralidade do processo: quando uma das partes alega alguma coisa, há de ser 

ouvida também a outra, dando-se-lhe oportunidade de resposta. Ele supõe o 
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conhecimento dos atos processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de 

reação. 

 

Esses princípios têm natureza constitucional, conforme se vê no artigo 5º, inciso LV, da 

Constituição Federal (BRASIL, 1988): “[...] aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com 

os meios e recursos a ele inerentes” o que também assegura a garantia de defesa técnica por 

meio de um advogado.  

Já no CPC existe previsão no artigo 7º (BRASIL, 2015), que determina “É assegurada 

às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, 

aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo 

ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.”. 

Outro termo usado nesse sentido, conforme os ditames do CPC, é a proibição da decisão 

surpresa, pela qual, sempre que o juiz decidir sobre alguma matéria que pode prejudicar uma 

das partes, deve dar a esta a oportunidade de se manifestar previamente. 

 

2.2 Contraditório 

O princípio do Contraditório se deriva do termo em latim: auditur et altera pars, que 

significa algo como: “ouvir o outro lado”, sendo, portanto, contrário ao termo inaudita altera 

pars (não ouvida a outra parte), utilizado para as medidas liminares, como nas tutelas 

provisórias. A esse respeito, o artigo 9º do CPC traz o seguinte: “[...] não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida” (BRASIL, 2015). 

Mas, o próprio Código afastou do princípio da vedação de decisão surpresa as decisões 

que se referem as tutelas de urgência, vide o parágrafo único, inciso I, do mesmo artigo 9º: 

“Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; [...]” 

(BRASIL, 2015). Portanto, conforme será apontado adiante, parece-nos que o legislador tomou 

os cuidados necessários na medida de afastar qualquer impressão de lesão ao direito de defesa 

na esfera das liminares em tutela provisória. 

Voltando ao conceito dos direitos defesa, ser acusado não é atestado de culpa, por isso, 

autor e réu devem ser tratados de forma igual em um processo. Nesse sentido, implica-se a 

necessidade de uma dualidade de partes que possuem posições jurídicas opostas entre si, de 

modo que o juiz não assuma posição de nenhum dos lados, julgando de maneira imparcial, 

tendo como base as argumentações de ambos os lados. 
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Na verdade, os princípios do contraditório e da ampla defesa derivam de outro princípio, 

o da igualdade de armas, ou da isonomia processual. Também aludem a outro grande princípio, 

o do devido processo legal. Ditam esses princípios que em um processo, as partes litigantes 

devem estar à mesma distância do juízo, em “pé de igualdade”, portanto, quando uma parte 

afirma algo, nasce à outra o direito de contraditar. De mesmo modo, sempre que alguém trouxer 

uma prova, a outra parte terá também a oportunidade de produzir as suas. 

Nery Júnior (2002, p. 134-139) aduz que o princípio do contraditório é fundamental 

como manifestação dentro do Estado Democrático de Direito, e se refere à igualdade das partes. 

Isto por que a Constituição Federal garante ao jurisdicionado o direito de ação, mas também ao 

réu o direito de defesa. Nesse sentido, têm-se por estes princípios duas exigências fundamentais:  

 

1. de que os litigantes devem saber sobre absolutamente tudo que ocorre no 

processo. Portanto, se o autor exerce seu direito de ação no Judiciário, o réu tem 

direito a ser informado sobre a existência do processo;  

2. de que ambas as partes possam se manifestar igualmente, apresentando suas 

razões e pedidos e se opondo ao que foi apresentado pela outra parte. 

 

Didier Júnior (2016, p. 54) ressalta que o contraditório deve ser composto de duas 

garantias: a de participação, que é apenas o aspecto formal do contraditório; e o da oportunidade 

organizada de se defender e influenciar na decisão do juiz, ou como trata Didier, “poder de 

influência”, sendo esse o aspecto material (substancial) do princípio do contraditório.  

Gonçalves (1992, p. 113) complementa dizendo que o Princípio do Contraditório 

significa: informação + possibilidade de manifestação, ou, em linguagem mais simples: 

“Oportunidade de contradizer algo, pelo qual você foi acusado.”. 

  

2.3 Ampla Defesa 

Contraditório e ampla defesa guardam íntima ligação, por isso, um não existe sem o 

outro. Pode-se dizer que o Princípio do Contraditório é um meio para a efetivação de Ampla 

Defesa. O Princípio da Ampla Defesa determina uma forma de organização nas relações das 

partes com o juiz, garantindo uma amplitude de argumentação, ou seja, a possibilidade de alegar 

e provar todo o direito. 
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A ampla defesa se configura como o aspecto material do contraditório. É o direito do 

réu, de utilizar para sua defesa todos os meios admitidos em direito. Assim como o 

contraditório, ela perfaz a efetiva interação da parte no processo.  

Na obra “Princípios da ampla defesa e da efetividade no processo civil brasileiro”, 

Mendonça Júnior (2001, p. 55) confirma tal entendimento, senão vejamos: “[...] não há 

contraditório sem defesa. Igualmente é lícito dizer que não há defesa sem contraditório. [...] O 

contraditório é o instrumento de atuação do direito de defesa, ou seja, esta se realiza por meio 

do contraditório”.  

Assim sendo, é incontestável a convivência dos dois institutos no processo civil, 

possibilitando aos litigantes tanto participar como se defender nos autos, de maneira tal que 

permita influenciar a decisão do juiz, de forma sempre igualitária, seguindo os ditames da 

Constituição Federal e do CPC. 

Quanto ao direito de defesa, por conclusão, a justiça deve buscar a igualdade de toda a 

população, seja em qualquer esfera da sociedade. Portanto, o direito proveniente deverá 

assegurar, mediante lei, o tratamento igualitário às partes em um processo judicial. 

No entanto, mesmo sendo dito tudo isso a respeito dos direitos de defesa, vimos que há 

casos em que o direito do autor é urgente, de tal forma que pode ser lesado pela eventual demora 

do processo. Em alguns casos, o seguimento normal do processo, desde as etapas postulatórias 

até a sentença resolutiva de mérito poderá, muito provavelmente, apresentar grande prejuízo 

para alguma das partes da lide. 

Por isso é que surge grande conflito de pensamentos quanto ao fato de descobrir se uma 

medida liminar, mais especificamente em tutela provisória, pode ser uma supressão do direito 

ao contraditório e ampla defesa, um dos mais caros ao processo civil e à justiça como um todo. 

 

3. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO AO RÉU FACE À ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA 
 

3.1 Problemática da Antecipação de Tutela Frente ao Devido Processo Legal 

O fenômeno das tutelas especiais, como é o caso da tutela provisória, demonstra, de 

certo modo, uma relativização ao princípio do contraditório. Reflexão a esse respeito gera a 

necessidade de uma análise sobre o princípio da isonomia entre as partes, e paridade de armas, 

institutos inseridos nos arts. 6º e 7º do CPC (BRASIL, 2015), bem como sobre o devido 

processo legal. 
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No antigo CPC uma das exigências para concessão da tutela de urgência era a prova 

inequívoca e a verossimilhança da alegação, ao passo que pelo novo CPC (BRASIL, 2015), o 

requisito passou a ser apenas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil ao processo. Discute-se, portanto, se tal disposição não abre brecha para que o juiz decrete 

as referidas medidas sem a devida comprovação.  

Schenk (2014, p. 553) afirma 

A opção pela cognição sumária tem alterado as estruturas do processo civil, rompendo 

com o modelo padrão que liga a jurisdição de conhecimento à necessária formação da 

coisa julgada. Uma Justiça célere, que assumidamente se disponha a entregar 

resultados menos elaborados às partes, deve aprender a conviver com uma menor 

estabilidade jurídica das suas decisões. 

  

Como pressuposto de qualquer processo legal, deve haver o direito ao contraditório, a 

fim de que a parte não tenha seus direitos tolhidos pelo fato de não saber sobre o processo ou 

não manifestar seus argumentos dentro dele. No entanto, a concessão da justiça em um prazo 

razoável é também exigência da tutela jurisdicional, visto que a lentidão nos processos cria 

grande instabilidade jurídica para as partes. O direito constitucional a um julgamento célere, 

precisa coexistir com as demais garantias que regem um processo justo e equânime.  

Portanto, surge um grande impasse quando as tutelas de urgência são concedidas 

liminarmente, perpetrando prejuízos à parte contrária, sem que ela ao menos tenha oportunidade 

de oferecer o seu lado dos fatos. Não tem sido missão simples para o processo civil, equilibrar 

o respeito aos direitos fundamentais de defesa com a busca pela eficiência e celeridade. É 

necessário que se entregue resultados satisfatórios, o que significa a concessão em tempo 

razoável, mas, é preciso que isso não ocorra ao arrepio de outras garantias primordiais do 

processo. 

No entanto, todos devem concordar com o jurista argentino Morello (2008), quando diz 

que a lentidão processual é tão prejudicial a todos, que caso exista um tipo de processo mais 

simples, e que ofereça resultados mais breves, não há qualquer pessoa que não preferirá utilizá-

lo, desde que garantidos os direitos necessários.  

 

3.2 Contraditório Diferido (Postergado) 

Como solução ao impasse exposto acima, há técnicas de postergação do contraditório, 

ou seja, o chamado contraditório ulterior, postergado ou diferido. Tais técnicas são utilizadas 

para sumarização do procedimento, ou, a redução do tempo total do processo, justificada pela 

urgência do direito material, nesses casos, o contraditório não deixa de existir, só é levado para 



16 

 

um momento posterior. 

Quando a tutela de urgência for concedida sem que seja ouvida a parte contrária, o 

princípio do contraditório e ampla defesa será postergado. Portanto, a defesa do réu deve ser 

feita em segundo momento, após a concessão do pedido do autor, isso porque a demora do ato 

de defesa poderia gerar danos irreparáveis ao autor. 

Apesar do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal (BRASIL, 1988), que assegura 

o contraditório aos litigantes e aos acusados em geral em processos judiciais, percebe-se que o 

referido dispositivo não estabelece que esse direito deva ser efetivado necessariamente de 

maneira prévia. É praxe no judiciário brasileiro exercer o contraditório previamente, em atenção 

ao princípio da segurança jurídica, no entanto, isso não é uma regra.  

Válido observarmos os dizeres de Gonçalves (2018, p. 63): 

Há casos em que se justifica o contraditório diferido, postergado, realizado a 

posteriori. São aqueles em que há risco iminente de prejuízo irreparável, ou em que o 

contraditório prévio pode colocar em risco o provimento jurisdicional. Imagine-se que 

alguém tente fugir com uma criança, levando-a para outro país. A mãe, preocupada, 

ajuíza ação de busca e apreensão. Se fosse necessário ouvir primeiro o réu, haveria 

risco de desaparecimento da criança. 

 

Com isso, podemos atestar que não há ofensa ao contraditório pelo fato dele não ocorrer 

anteriormente à decisão, nos casos de antecipação de tutela, isso porque ele é observado, a parte 

contrária terá o direito efetivo de se manifestar em defesa, ainda que posteriormente ao 

provimento da medida, podendo alegar o que bem quiser, bem como interpor recursos que 

entenda cabíveis. 

 

3.3 Prevalência da Realidade do Caso Concreto sobre o Contraditório Prévio 

Apesar do claro esforço do legislador, ao elaborar o novo CPC (BRASIL, 2015), em 

tentar agilizar os processos, por meio de atitudes como: mudar a contagem dos prazos em dias 

úteis; obrigar a designação de audiência de conciliação antes do processo, entre outras medidas, 

o legislador foi cuidadoso ao não esquecer dos princípios de defesa, não se afastando, portanto, 

do diploma constitucional, como aponta o professor José Rogério Cruz e Tucci:  

O novo Código de Processo Civil, finalmente sancionado em 16 de março de 2015 

— Lei nº 13.105 —, não descurou a moderna linha principiológica que advém 

do texto constitucional. Pelo contrário, destacam-se em sua redação inúmeras regras 

que, a todo o momento, procuram assegurar o devido processo legal aos litigantes 

(TUCCI, 2015, p. 1). 

 

Não se acredita haver, portanto, denegação de direito de defesa nos casos de 

contraditório diferido. Contudo, um problema em se postergar este direito é que, em muitas 
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vezes, o desfecho do processo comprovará que o autor não tinha razão. Nesse caso, o réu terá 

despendido recursos ou bens, e ao final, padecido em prejuízos pelo simples fato de que não 

teve oportunidade de se defender em momento anterior à decretação da antecipação da tutela. 

Ocorre que, mesmo para esta situação, a lei prevê regras capazes de amenizar o dano 

sofrido pelo réu. Vários dispositivos do livro das Tutelas Provisórias no CPC são essenciais 

para que o réu não seja desamparado nesse caso. Primeiramente, conforme o artigo 300, “[...] a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (BRASIL, 2015). Assim 

como já visto no tópico sobre as tutelas provisórias, esse instituto não deve ser usado 

indiscriminadamente, portanto, o juiz somente autorizará tal pedido da parte autora caso 

verifique indubitavelmente presentes o “periculum in mora” e o “fumus boni juris”. 

 Além desses dois requisitos, o § 3º do artigo 300 (BRASIL, 2015) exige que não haja 

risco de serem irreversíveis os efeitos dessa decisão, ou seja, mesmo que vislumbrável o dano 

pela demora e haja a evidente probabilidade do direito do autor, o juiz não pode autorizar a 

antecipação se houver perigo de, por exemplo, após conceder a mesma, perder-se o bem objeto 

da ação. Embora não seja tão simples determinar quando o provimento seja reversível ou não, 

Gonçalves (2018, p. 386) define a decisão como reversível quando “em caso de posterior 

revogação ou cessação da eficácia, não impeça as partes de serem repostas ao status quo ante”, 

ou, situação de fato anterior. 

Não bastassem tais meios para frear, de certa forma, os possíveis danos decorrentes das 

medidas antecipadas, o CPC, no parágrafo 1º do artigo 300, também traz a possibilidade de se 

exigir caução do autor, a fim de ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer caso seja 

revertida a decisão, havendo-se assim mais esta segurança ao réu, para que não se veja frustrado 

em caso de ser comprovada posteriormente a falta do direito do demandante (BRASIL, 2015). 

Vale lembrar que o artigo 302 do CPC (BRASIL, 2015) obriga a parte a reparar qualquer 

dano processual causado pela efetivação da tutela de urgência, caso ela venha a ser revertida 

posteriormente, além de outros tipos de danos processuais, nos seguintes casos: se a sentença 

final lhe for desfavorável; se não fornecer os meios para citação do réu em cinco dias: se cessada 

a eficácia da medida em qualquer hipótese legal, ou ainda, se o juiz acolher alegação de 

decadência ou prescrição da pretensão do autor.  

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirma tal entendimento:  

Segundo entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de indenizar o 

dano causado pela execução de tutela antecipada, de tutela cautelar ou execução 

provisória posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do 

pedido, dispensando-se, inclusive, o pedido da parte interessada (STJ - AgInt no 

AREsp: 1436079 SP 2019/0018282-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO 
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BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 31/05/2019). 

 

Destaca-se ainda que, conforme a doutrina, esse dano processual se caracteriza de forma 

objetiva, independente de culpa ou má-fé do beneficiário da medida liminar. A lei diz, além 

disso, que a indenização nesse caso, deve correr nos mesmos autos do processo. Ainda, sobre a 

reparação do dano causado pela medida liminar, em caso de reversão, a referida indenização 

independe de pedido da parte ré, sendo entendido como um pedido implícito.  

Todas essas regras têm por objetivo simplificar a liquidação dos valores e o 

ressarcimento ao réu, no caso de a medida antecipada vir a ser revertida. A esse respeito, cite-

se, novamente, jurisprudência do STJ, em julgamento de recurso especial: 

Os danos causados a partir da execução de tutela antecipada (assim também a tutela 

cautelar e a execução provisória) são disciplinados pelo sistema processual vigente à 

revelia da indagação acerca da culpa da parte, ou se está agiu de má-fé ou não. Basta 

a existência do dano decorrente da pretensão deduzida em juízo para que sejam 

aplicados os arts. 273, § 3º, 475-O, incisos I e II, e 811 do CPC. Cuida-se de 

responsabilidade objetiva, [...] A obrigação de indenizar o dano causado ao 

adversário, pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada, [...] 

responsabilidade que independe de reconhecimento judicial prévio, bastando a 

liquidação dos danos nos próprios autos, conforme comando legal previsto nos arts. 

475-O, inciso II, c/c art. 273, § 3º, do CPC (REsp 1191262/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 16/10/2012). 

 

Outro ponto importante a destacar é que, conforme o artigo 309 do CPC, a eficácia da 

tutela concedida em caráter antecedente cessa nos seguintes casos: se o autor não deduzir o 

pedido principal dentro do prazo; se a mesma não for efetivada no prazo de 30 dias; se o juiz 

julgar improcedente o pedido principal, ou ainda, se extinguir o processo sem resolução de 

mérito. O parágrafo único do artigo ainda traz que: “Se por qualquer motivo cessar a eficácia 

da tutela cautelar, é vedado à parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento” (BRASIL, 

2015).  

Continuando, por fim temos a situação em que, caso concedida a tutela antecipada, e 

não seja interposto recurso contra ela, torna-se a mesma estável, de acordo com o artigo 304 do 

CPC, portanto, em termos, permanente (BRASIL, 2015). Em termos, porque a estabilização 

não se confunde com coisa julgada, visto que é possível por qualquer das partes ajuizar ação 

relativa à estabilização, no intuito de rever, reformar, ou invalidar a tutela antecipada 

estabilizada, no prazo de dois anos após a decisão. 

Com isso, percebe-se que não é tão simples a obtenção e nem mesmo a manutenção de 

uma tutela antecipada, mas quando ela de fato ocorre em caráter liminar, é por haver a real 

necessidade, e ainda, apesar de o CPC possuir em seu artigo 9º a garantia de que as partes devem 
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ser ouvidas antes de cada decisão, ou seja, garantia ao contraditório, o próprio Código afastou 

esse princípio das decisões de tutelas de urgência, vide parágrafo único, inciso I, do artigo 9º 

(BRASIL, 2015).  

Reforça tal entendimento o julgamento de recurso pelo Tribunal de Justiça do Estado 

do Amazonas, conforme trecho do acordão: “A tutela provisória concedida sem a audiência da 

parte contrária não viola o contraditório e a ampla defesa, e é reconhecidamente aprovada pelo 

art. 9º, parágrafo único, inciso I, do CPC” 4. No mesmo julgamento, afirmou também o tribunal 

que a tentativa de se obter resolução de mérito pelo réu por meio da segunda instância, a fim de 

anular-se a tutela antecipada concedida, é ilegal, pois estaria suprimindo a primeira instância 

no processo, devendo a parte, portanto, aguardar a sentença do juízo original5.  

Na ponderação de quando se devem autorizar medidas antecipadas, sobrepondo sua 

necessidade ao direito de contraditar do réu, o advogado Cassio Scarpinella Bueno traz 

inclusive uma fórmula, criada para a “tutela antecipada” do direito norte-americano 

(antecipatory adjutication), difundida por Richard Posner, um dos mentores da denominada 

“Law and Economics”, que é a seguinte: 

A tutela antecipada deve ser concedida sempre que a probabilidade de o autor receber 

julgamento final a eu favor (Pa), multiplicada pelo dano que ele pode vir a sofrer caso 

a tutela não lhe seja antecipada (Da), for maior que a probabilidade de o réu receber 

julgamento favorável (1-Pa), multiplicada pelo dano que ele, réu, poderá vir a 

experimentar caso a tutela seja antecipada para o autor (Dr), ou seja: Pa(Da) > (1-

Pa)Dr. (BUENO, 2014, p. 50). 

 

Tal fórmula é uma maneira de ilustrar, e mesmo, de sistematizar o pensamento quando 

da análise do pedido antecipatório. Cabe ao magistrado, com base na cognição sumária, 

utilizando-se das probabilidades que enxerga no caso, definir se ao final o dano seria maior ao 

autor do que ao réu por não ter a antecipação da tutela. 

Fato que pesa também na decisão, é que os bens jurídicos disputados em determinado 

processo nem sempre são de valores equivalentes, por vezes, o que o autor busca é muito mais 

valioso de que o que busca resguardar o réu. “Essa desigualdade valorativa de bens jurídicos é 

que abre ensejo a uma interpretação mais substancial do dispositivo” (BUENO, 2014, p. 50), 

qual seja, do uso da antecipação de tutela.  

 Na mesma passagem, Bueno (2014) traz um exemplo em que o autor, pessoa física, 

demanda contra o plano de saúde, com necessidade de tratamento médico urgente, e pequena 

chance de sobrevida. Fica claro nesta situação que os bens jurídicos em questão possuem pesos 

 
4 TJ-AM - AI: 40018706320198040000 AM 4001870-63.2019.8.04.0000, Relator: Wellington José de Araújo, 

Data de Julgamento: 17/03/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2020. 
5 Idem 4. 



20 

 

qualitativos diferentes, de um lado a própria vida do autor, já pelo réu, no máximo a perda de 

valores financeiros, que em último caso podem ser posteriormente restituídos.  

Imagine, se no caso acima, o Juiz tivesse que aguardar pela manifestação do réu, que 

por má-fé deste, ou outro motivo qualquer, poderia demorar a ocorrer. Por essa medida, o 

instrumento da Tutela Antecipada é extremamente importante a fim de garantir a justiça, a 

exemplo do julgamento a seguir, feito pelo Tribunal de justiça de Minas, onde se entendeu que 

a necessidade urgente de tratamento médico era mais importante, e poderia ser irreversível a 

consequência da demora na decisão: 

Demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo, deve-se conceder a tutela antecipada de urgência [...]. Deve-se deferir 

o pedido de tratamento médico home care de acordo com os relatórios médicos 

apresentados nos autos, que especificam todas as necessidades do paciente (TJ-MG - 

AI: 10000180939969001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 

11/06/0019, Data de Publicação: 17/06/2019). 

 

Não se procura aqui inferir que o simples fato de os bens jurídicos possuírem pesos 

diferentes, autoriza de plano o magistrado a decretar a antecipação da tutela. Devem estar 

presentes todos os pressupostos da lei, já mencionados, quais sejam: o fumus boni juris ou o 

periculum in mora e a reversibilidade da decisão, e ainda, analisar se com tudo isso “vale ou 

não a pena” alterar a ordem natural do processo. Em caso positivo, nada deve obstar seja 

aplicado o benefício da antecipação de tutela e entregue a melhor justiça no caso concreto. 

Por tudo o que fora exposto, fica claro que, com uma análise cuidadosa caso a caso, é 

perfeitamente aceitável o uso da antecipação de tutela inaudita altera pars, sem que com isso, 

fira-se qualquer direito de defesa da parte contrária.  

Apenas como sugestão, a fim de aperfeiçoar ainda mais o instituto da antecipação de 

tutela, um adendo poderia ser feito à legislação pertinente, inserindo-se a previsão de que seja 

obrigatória a audiência de justificação, prevista na lei apenas como opcional. Seriam excluídos 

da obrigação desta audiência somente os casos mais extremos, em que a parte não pode, 

comprovadamente, comparecer a ela de imediato, caso em que o magistrado teria que realizar 

sua análise da mesma forma como a faz atualmente.  

Essa audiência seria urgente, em no máximo dois dias, e tal obrigação serviria como 

forma de diminuir ainda mais as raras inconstâncias que podem surgir no processo, uma vez 

que seria mais fácil ao juiz entender a realidade do caso por meio da audiência.  

No entanto, algo que pode ser feito já na atual forma da lei, onde não há previsão de 

obrigação para que o juiz realize audiência antes de conceder a liminar ao autor, seria o juiz, 

utilizando de seu poder geral de cautela, inovar, de certo modo, intimando o réu para que se 
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manifeste antes de decretar a decisão, a fim de trazer o contraditório prévio na maior parte das 

vezes possível.  

Finalmente, independente de possíveis conflitos que possam ocorrer, visto que o Direito 

é extremamente subjetivo e está suscetível a constantes divergências, o instituto das tutelas 

provisórias inaudita altera pars, na forma como existe hoje, foi uma acertada inovação do 

legislador processualista e é fundamental à manutenção da justiça, na medida em que protege 

bens jurídicos e assegura a celeridade do processo.  

Além disso, viu-se que o direito ao contraditório não deve prevalecer, absoluto, sobre 

qualquer outro direito, e a antecipação de tutela, se bem utilizada, nunca vai significar a 

restrição a qualquer direito de defesa. Por fim, o uso do instrumento aqui estudado não é uma 

regra, e nem deve ser, mas é uma garantia de que, quando necessário, o cidadão terá seu anseio 

urgente conferido. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

À luz dessas considerações, buscou-se nesse trabalho examinar a tutela provisória, mais 

especificamente na modalidade de urgência, e com foco na espécie da tutela antecipada, bem 

como, sua possível adequação à constituição, por meio dos princípios do contraditório e da 

ampla defesa, que perfazem, por sua vez, o devido processo legal. 

Conforme o que fora aqui exposto, percebe-se que em um estado democrático de direito, 

o processo deve seguir princípios rígidos de procedimento e de defesa. Por isso, entende-se que, 

a fim de garantir o devido processo legal, a tutela provisória antecipada de urgência necessita 

todo o cuidado em sua análise, quando requerida pela parte, para que não ocorra de forma 

indiscriminada ou errônea. 

A oitiva da parte é garantia fundamental e deve ser respeitada todas às vezes quantas 

forem possíveis. Os princípios de defesa têm força constitucional, mas assim também tem o da 

efetividade processual, surgindo um conflito entre princípios, caso em que deve o juiz analisar 

o peso desses, a fim de preservar o direito mais importante, sem, contudo, ferir totalmente o 

direito em oposição.  

O instituto das tutelas provisórias é mecanismo fundamental na busca por efetivar a 

garantia da justiça, prevista na carta constitucional, e não viola o princípio do contraditório, 

pois a aplicação deste deve ser relativizada quando o perigo de dano é urgente. Assim, o juiz 

deve decidir sobre a matéria provisoriamente, postergando o contraditório.  
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Sugere-se, por fim, que o instituto possa ser ainda mais aprimorado caso seja inserido 

na legislação processual dispositivo um pouco mais rígido, que obrigue na grande maioria dos 

casos a designação de audiência emergencial, com a presença da parte contrária, a fim de que 

seja garantida maior segurança jurídica nos processos. 
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