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Síntese dogmática: aborda-se o tema da possibilidade de utilização da tutela antecipada requerida 

em caráter antecedente no âmbito processo coletivo. Analisamos as interações entre o código de processo civil e 

o microssistema de tutela coletiva, bem como a viabilidade de utilização deste instrumento pelo Ministério 

Público. 
 

 

1. Microssistema brasileiro de processos coletivos (introdução) 
 

A tutela jurisdicional de direitos difusos e coletivos encontra-se dentro da “segunda onda 

renovatória de acesso à justiça” na tipologia proposta por Mauro Cappelletti e Bryant Garth, precedida pela 

assistência judiciária gratuita para os pobres (“primeira onda”) e sucedida pelo enfoque aos meios alternativos de 

solução de controvérsias, tais como a arbitragem, a conciliação e os juizados de pequenas causas, que formam a 

chamada “terceira onda”.
1
 Como é evidente, tal como ocorre com as gerações (dimensões) de direitos 

fundamentais, uma onda de acesso à justiça não anula sua antecessora. As “ondas” são, em verdade, fenômenos 

que devem se manifestar concomitantemente dentro de um efetivo sistema de tutela de direitos. 
Uma ação é considerada coletiva quando se analisa a dimensão do seu objeto litigioso. Do ponto 

de vista legal, o Brasil possui uma série de diplomas que tratam de facetas do processo coletivo, como a Ação 

Popular (regrada pela Lei 4.717/65, tratando-se de direito fundamental consagrado no art. 5.º, LXXXIII, da 

Constituição Federal); a Ação Civil Pública (Lei 7.347/85, garantida pelo art. 129, III, da CF) e o Código de 

Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90, cuja promulgação decorreu do comando imposto no art. 48 do “Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias” da CF/88).
2
 

É importante destacar que o advento do Código de Defesa do Consumidor, ao estabelecer um canal 

diálogo com a lei que disciplina a ação civil pública, formou o chamado “microssistema brasileiro de processos 

coletivos”. O CDC inseriu o art. 21 na LACP, passando a prever que suas normas processuais aplicam-se às 

ações civis públicas. 
 

1.1. Microssistema brasileiro de processos coletivos e o Código de Processo Civil 
 

No que interessa ao escopo deste trabalho, cumpre ressaltar que as normas do CPC/15 somente 

serão aplicáveis ao microssistema de tutela coletiva de forma subsidiária, conquanto não exista 

incompatibilidade com as peculiaridades do processo coletivo. Em algumas situações a inaplicabilidade do 

código processual será ululante, como se verifica, a título de exemplo, na manutenção do efeito suspensivo 

automático do recurso de apelação (art. 1.012, caput), regra que está em rota de colisão com o art. 14 da LACP, 

pelo qual, em razão da necessidade de imediata tutela dos interesses metaindividuais, o efeito suspensivo 

somente será concedido ao recurso quando o juiz for convencido da possibilidade de dano irreparável. 
De todo modo, com base em Antonio Gidi, em função dos maiores poderes hoje conferidos ao 

juiz, as normas próprias ao processo civil de natureza individual que eventualmente não guardem total 

compatibilidade com a tutela coletiva, podem passar por adaptações, “favorecendo a criação de um sistema 

processual coletivo mais adequado à efetividade da tutela dos direitos de grupo”.
3
  

 

2. Tutela de urgência no CPC/15 
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Dentro do conceito de tutelas de urgência encontram-se alocadas a tutela antecipada e tutela 

cautelar. Ocorre que a tutela antecipada é idônea a propiciar a própria satisfação do direito material veiculado no 

processo
4
. Como ensina Luiz Guilherme Marinoni: “na verdade, a tutela antecipada tem a mesma substância da 

tutela final, com a única diferença de que é lastreada em verossimilhança e, por isso, não fica acobertada pela 

imutabilidade inerente à coisa julgada material”.
5
 Por sua vez, a tutela de natureza cautelar não tem o escopo de 

promover a satisfação do direito material antes da prolação de sentença de mérito; mas, tão somente, de criar 

meios para assegurar o direito buscado no processo (“na tutela cautelar há sempre referebilidade a uma tutela ou 

situação substancial acautelada”).
6
  

Em que pese a possibilidade de concessão de tutela cautelar em caráter antecedente já existisse no 

código anterior, a tutela antecipada antecedente é uma inovação trazida pelo CPC/15 (art. 294, parágrafo único). 

No sistema da nova codificação processual apenas a tutela antecipada concedida em caráter antecedente, 

presentes os requisitos exigidos pela lei, é passível de se estabilizar (art. 304).
7
 

Sobre o diploma processual hoje vigente, deve-se fixar a compreensão de que a tutela antecipada 

antecedente é postulada em momento anterior ao do ajuizamento da ação em que se buscará a tutela final. Nos 

termos da lei: “nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, 

do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo” (art. 303). 
Ao requerer uma tutela a ser concedida nestes termos, a parte autora deve demonstrar que o faz 

diante de situação de urgência excepcional (...) “que não lhe permite apresentar desde logo os documentos e 

argumentos imprescindíveis à adequada propositura da ação voltada ao alcance da tutela – final – do direito”.
8  

Caso a tutela antecipada antecedente seja concedida e o réu não interponha o correspondente 

agravo de instrumento9, a medida se tornará estável (art. 304, caput). Caso a tutela em questão tenha sido 

concedida, mas o provimento não tenha se estabilizado em razão do agir do réu, caberá ao requerente aditar sua 

petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ter seu processo extinto sem resolução do mérito (art. 

303, §2.º). 
Uma vez estabilizado, o provimento de urgência mantém sua eficácia sem estar condicionado a 

limites temporais. Todavia, tal medida somente se tornará imutável e indiscutível após o transcurso do prazo de 

dois anos previsto do art. 304, §5.º, durante o qual pode ser ajuizada ação destinada a rever a tutela antecipada 

estabilizada.
10

 

O CPC é expresso ao prever que o provimento estabilizado não está agasalhado pelo manto da 

coisa julgada material (art. 304, §6.º). 
Entende-se que a tutela de urgência estabilizada adquire uma definitividade similar, porém não 

idêntica, àquela da coisa julgada propriamente dita. Em outras palavras, passado o prazo bienal não mais será 

possível discutir o resultado concreto decorrente do provimento deferido de forma antecedente. Por outro lado, a 

tutela antecipada estabilizada não influenciará julgamentos futuros atinentes a direitos dependentes daquele 

veiculado no bojo da tutela de urgência. Em síntese, essa nova modalidade de estabilização identifica-se apenas 

com a chamada “função negativa” da coisa julgada (aquele provimento não poderá mais ser discutido); não 

possuindo consequências tais como aquelas verificadas na chamada “função positiva” da res judicata (juízes que 

decidirem casos posteriores não estão vinculados à decisão precedente).
11 
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3. Antecipação da tutela no processo coletivo  
 

Como visto alhures, antes da antecipação da tutela tornar-se uma regra geral no sistema processual 

brasileiro, já existiam disposições setoriais a permitir o emprego dessa técnica processual em algumas situações 

pontuais, inclusive na ação civil pública. Conforme o art. 12, caput, da Lei n.º 7.347/85, “poderá o juiz conceder 

mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo”. Desde logo, nota-se que a 

referida disposição não contempla os pressupostos a serem considerados pelo magistrado antes de conferir o 

provimento de urgência. Por evidente, a tutela não pode ser antecipada na ação civil pública sem que existam 

requisitos que norteiem a atividade do julgador, razão pela qual se defende a aplicação à espécie dos 

pressupostos trazidos no Código de Processo Civil (probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo). Destarte, considerando o microssistema de tutela coletiva, é possível invocar também 

os requisitos trazidos no art. 84, §3.º, do Código de Defesa do Consumidor, que não destoam daqueles 

mencionados na codificação processual.  
Quanto à questão da irreversibilidade dos efeitos fáticos da tutela antecipada, observa-se que isso é 

inerente à própria natureza da medida em questão. A geração de efeitos fáticos irreversíveis, por si só, não pode 

impedir a concessão deste tipo de provimento de urgência, tendo-se em conta, especialmente, que a não 

concessão da tutela antecipada também poderá gerar prejuízos irreversíveis.
12

 Todo esse raciocínio é aplicável à 

antecipação da tutela no âmbito do processo coletivo. 
 
3.1. Aplicabilidade da tutela antecipada em caráter antecedente ao processo coletivo 
 

A técnica a tutela antecipada em caráter antecedente pode ser útil em diversas situações veiculadas 

em ações coletivas.  
A título de exemplo, a doutrina cita hipótese em que um navio cargueiro transportando espécies 

exóticas que podem desequilibrar o ecossistema nacional está prestes a atracar em porto brasileiro. Diante da 

complexidade do evento, o membro do Ministério Público com atribuições para atuar no caso não disporá de 

tempo suficiente para instruir inquérito civil destinado à colheita de dados para delimitação da demanda e 

obtenção de provas robustas para fundamentar a peça vestibular. Logo, será de grande valia o requerimento de 

tutela antecipada em caráter antecedente, de modo que, uma vez concedido o provimento de urgência, o 

legitimado coletivo terá tempo suficiente para elaborar a petição inicial da ação principal sem o risco de ajuizar 

uma demanda mal instruída e fadada ao fracasso.
13

 Este exemplo pode sofrer múltiplas variações, como a 

situação em que um navio petroleiro em péssimo estado de conservação aproxima-se do litoral, com real risco de 

derramamento de óleo, atingindo o ecossistema costeiro e inviabilizando o trabalho de centenas de pescadores 

locais. Cogite-se, ainda, a imediata paralisação de uma indústria poluidora. 
Seguindo com os exemplos: um problema prático que poderia ter sido resolvido mediante o 

emprego da técnica da tutela antecipada em caráter antecedente ocorreu quando os Conselhos Tutelares dos 

Municípios vinculados à determinada comarca do interior paranaense deliberaram que suspenderiam totalmente 

suas atividades durante o recesso forense de fim de ano, sendo que essa informação foi tornada pública às 

vésperas do início do interregno de interrupção. A total suspensão das atividades dos conselhos, além de 

representar violação às normas vigentes, colocava em risco a proteção dos direitos coletivos e individuais 

indisponíveis das crianças e adolescentes da localidade. Do ponto de vista processual, o membro do Ministério 

Público com atribuições para atuar no caso, ao manejar uma tutela antecipada em caráter antecedente sob as 

vestes de ação civil pública, poderia pleitear que as atividades dos Conselhos Tutelares não fossem suspensas por 

um dia sequer, sendo certo que, uma vez deferida e cumprida ordem judicial, bem como não havendo 

inconformismo dos acionados, a situação restaria pacificada e, com o encerramento do recesso forense, sequer 

haveria motivos para o prolongamento do processo. 
Ainda dentro do tema, trazemos à baila apenas mais um exemplo: determinado Promotor de 

Justiça plantonista, atuando em uma pequena comarca do interior, recebe denúncias de que teria sido organizada 

uma festa “rave” em estabelecimento sem alvará de funcionamento, com vários ingressos vendidos a menores de 

idade, sendo que o anúncio do evento indica que haverá distribuição livre de bebidas alcoólicas, tudo isso 

somado a múltiplas e fundadas denúncias de que poderá ocorrer comércio de entorpecentes no local. Consta que 

a festa terá início nas próximas duas horas. Com vistas à tempestiva proteção dos direitos da infância e da 

juventude, da salubridade pública e das posturas municipais, a tutela de urgência de cunho antecedente será de 
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grande valia, sendo certo que, uma vez concedida a ordem com a suspensão do evento, é muito provável que o 

manejo da ação principal sequer seja necessário.  
Por todo o exposto, em homenagem ao princípio da “máxima amplitude” do processo coletivo

14
, 

com respaldo no art. 83 do CDC (“para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este código são 

admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela”), aplicável a todas as 

ações que fazem parte do microssistema de processos coletivos, entende-se que a técnica processual da tutela 

antecipada de caráter antecedente é perfeitamente compatível com o processo coletivo. 
 
4. Tutela antecipada em caráter antecedente e defesa do patrimônio público 
 

Malgrado suas singularidades, a ação de improbidade administrativa (AIA) é considerada uma 

espécie de ação civil pública. 
A Lei 8.429/92 traz uma série de medidas de urgência típicas: (i) afastamento do agente público 

(art. 20, parágrafo único); (ii) indisponibilidade de bens (art. 7.º) e (iii) sequestro de bens (art. 16). Todas essas 

medidas possuem natureza cautelar, razão pela qual, em que pese possam ser requeridas em caráter antecedente, 

estão fora do objeto de estudo deste trabalho. 
A própria possibilidade de antecipação de tutela na ação de improbidade administrativa exige 

maior atenção. Dúvida não há de que as sanções constantes do art. 12 da lei de regência (perda da função 

pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil e proibição de contratar com o Poder Público 

ou dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios) não poderão ser aplicadas de forma antecipada, 

em razão do princípio constitucional da não culpabilidade.
15

  
De fato, a Lei 8.429/1992 é toda estruturada com vistas à aplicação de sanções ao agente público. 

Todavia, caso no contexto de uma ação ímproba, seja constatada a prática de um ato administrativo eivado de 

nulidade, é possível cumular na mesma ação o pedido de declaração da nulidade do ato e o requerimento de 

aplicação de sanções ao agente. Nessa situação, não há óbices à formulação de pedido de antecipação de tutela. 

Pense-se no pleito de urgência consistente na suspensão de execução de obra ou do pagamento de despesas não 

autorizadas por lei. Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves vão ainda mais além, defendendo a possibilidade 

de se formular, de forma antecipada na ação de improbidade administrativa, pretensões mandamentais, como a 

ordem para imediata aplicação dos valores correspondentes às verbas mínimas em educação (conquanto 

previstas no orçamento), a determinação de prestação de contas ou a determinação de publicação de atos oficiais 

– omissões estas que também implicam sanções a serem aplicadas em sede de cognição exauriente.
16

 

 Essas tutelas também podem ser requeridas em caráter antecedente. Como leciona a doutrina, 

nada obsta (...): “a formulação de requerimento de tutela antecipada em caráter antecedente (art. 303) apenas no 

que diz respeito à pretensão desconstitutiva (a anulação da licitação ou do concurso público, por exemplo) ou 

mandamental, ajuizando-se a ação de improbidade administrativa a posteriori, caso em que haverá clara 

conexão.”
17

 

Exemplificando com uma situação concreta: figure determinada licitação realizada de forma 

absolutamente fraudada, que gerou contrato de fornecimento de bens viciado, o qual permanece em execução, 

ocasionando constantes prejuízos ao erário. A fraude, inclusive, é constantemente noticiada na mídia local, sendo 

de conhecimento geral. Nesse caso, o requerimento de uma tutela antecipada em caráter antecedente para 

suspender a execução do contrato e dos respectivos pagamentos terá o condão de estancar, de imediato, o 

prejuízo ao erário, de modo que o legitimado coletivo poderá, com mais calma, ajuizar em momento posterior a 

respectiva ação para imposição das sanções legais aos agentes públicos e particulares responsáveis. 
Ainda no âmbito exemplificativo, desta vez citando um caso real: recentemente foi noticiado 

no sítio do Ministério Público do Estado Paraná18 que o Tribunal de Justiça deu provimento a agravo de 

instrumento interposto pela Promotoria de Justiça de Iporã, no noroeste paranaense, determinando que a 

Prefeitura Municipal suspenda cinco procedimentos licitatórios até que seu portal da transparência seja 

regularizado. A medida foi requerida em sede tutela antecipada em caráter antecedente, de forma preliminar ao 

ajuizamento de futura ação por responsabilização por atos de improbidade administrativa. 
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5. Conclusão 
 
O acúmulo involuntário de serviço no Poder Judiciário faz com que a tutela de urgência seja a 

última salvaguarda de um direito coletivo lesionado ou ameaçado de lesão. Nos casos em que há um risco ainda 

maior de perecimento desse direito tutelado diante da falta de tempo hábil para a instrução do procedimento 

extrajudicial e elaboração de completa peça exordial, a tutela de urgência de natureza antecipatória nas ações 

civis públicas pode ser deferida em caráter antecedente (diante da aplicação subsidiária do Código de Processo 

Civil ao microssistema brasileiro de processos coletivos), sendo essa tutela, inclusive, passível de estabilização 

em muitos casos (art. 304 do CPC/15), o que contribui para a célere pacificação social, tratando-se de 

interessante instrumental processual à disposição do Ministério Público. 
 
6. Proposta de enunciado 
 
Por força da aplicação subsidiária do CPC/15 ao microssitema de tutela coletiva e do princípio 

da máxima efetividade, admite-se a utilização da técnica da tutela antecipada antecedente em processos 

coletivos. 
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