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RESUMO 

 

A presente monografia trata das tutelas jurisdicionais presente no Código de 

Defesa do Consumidor, como garantidoras de celeridade processual e eficácia do 

direito do consumidor. Toma-se como base de estudo temas que evidenciam 

desde o conceito até o uso/aplicação das tutelas jurisdicionais, tendo como foco 

principal a aplicação das tutelas nas relações de consumo, pautadas pelo CDC. 

Isto tem como ponto de partida o seguinte problema: sem as tutelas jurisdicionais, 

os direitos dos consumidores estariam garantidos e protegidos efetivamente? Em 

vista do parâmetro traçado, constituiu-se como objetivo geral a importância 

fundamental das tutelas jurisdicionais como garantidoras do cumprimento e 

efetivação dos direitos e garantias do consumidor.  Para um melhor 

desenvolvimento dos estudos, o relatório da pesquisa foi estruturado em três 

capítulos, de modo a permitir a sequência lógica da exposição e a abordagem da 

temática proposta. Quanto à metodologia utilizada, destacam as obras 

doutrinarias legislações, jurisprudências e artigos científicos. No entanto, é visível 

a importância da utilização das tutelas jurisdicionais nas relações de consumo, 

visto que assumem grande importância, pois garantem a antecipação dos efeitos 

do mérito. 

 

Palavras-chave: Tutelas Jurisdicionais; Consumidor; Código de Defesa do 

Consumidor. 
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ABSTRACT 

 

This monograph deals with the jurisdictional safeguards present in the Consumer 

Defense Code, as guarantors of speed of procedure and effectiveness of 

consumer law. It is based on study themes that evidence from the concept to the 

use / application of the jurisdictional tutelas, having as main focus the application 

of the tutelas in the relations of consumption, ruled by the CDC. This has as its 

starting point the following problem: without the jurisdictional tutelages, would the 

rights of consumers be guaranteed and effectively protected? In view of the 

parameter outlined, the general importance of the jurisdictional tutelas as 

guarantors of compliance and effectiveness of consumer rights and guarantees 

was constituted as a general objective. For a better development of the studies, 

the research report was structured in three chapters, in order to allow the logical 

sequence of the exposition and the approach of the proposed theme. Regarding 

the methodology used, doctrinal works highlight laws, jurisprudence and scientific 

articles. However, the importance of the use of jurisdictional tutelages in consumer 

relations is visible, since they are of great importance, since they guarantee the 

anticipation of the effects of merit. 

 

 

Key-words: Jurisdictional tutelage; Consumer; Code of Consumer Protection. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A tutela antecipada está expressa no CPC e também no CDC, sendo que o 

primeiro trata-se de parte geral, ou seja, uma norma geral e o segundo de parte 

especial, tratando-se de maneira mais específica e detalhada das relações de 

consumo.  

Durante o trabalho foram abordados temas que evidenciam desde o conceito 

até o uso/aplicação das tutelas jurisdicionais, tendo como foco principal a aplicação 

das tutelas nas relações de consumo, pautadas pelo CDC. Isto tem como ponto de 

partida o seguinte problema: sem as tutelas jurisdicionais, os direitos dos 

consumidores estariam garantidos e protegidos efetivamente? 

Em vista do parâmetro traçado, constituiu-se como objetivo geral a 

importância fundamental das tutelas jurisdicionais como garantidoras do 

cumprimento e efetivação dos direitos e garantias do consumidor.  

Partindo dessa diretriz, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: abordar as tutelas jurisdicionais presentes e atuantes no CDC; 

demostrar as „garantias‟ que as tutelas jurisdicionais proporcionam para o 

consumidor; especificar quais os requisitos necessários para a concessão das 

tutelas jurisdicionais. 

Para um melhor desenvolvimento dos estudos, o relatório da pesquisa foi 

estruturado em três capítulos, de modo a permitir a sequência lógica da exposição e 

a abordagem da temática proposta. 

No primeiro capítulo foram abordadas a importância do CDC, e as tutelas 

jurisdicionais contidas no mesmo, objetivando demostrar como as tutelas 

jurisdicionais contribuem para a efetivação de forma célere dos direitos e garantias 

que são estabelecidos ao consumidor pelo CDC e também pela Constituição 

Federal. 

No segundo capitulo, elencam as garantias que as tutelas jurisdicionais 

proporcionam para o consumidor, tendo em vista os sofrido diversos „abusos‟ 

sofridos pelo consumidor, o que tem aumentado a procura pelo poder judiciário para 

uma possível solução e garantia dos direitos que foram lesados. 

No terceiro e último capítulo, serão especificados quais os requisitos 

necessários para a concessão das tutelas jurisdicionais mencionadas na presente 
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monografia. Uma vez que, sem as tutelas seria necessário esperar a apreciação do 

mérito para que os direitos do consumidor que foram lesados serem reestabelecidos 

ou reparados. 

Quanto à metodologia utilizada, destacam as obras doutrinarias legislações, 

jurisprudências e artigos científicos. 

O presente trabalho almejou demostrara a importância da utilização das 

tutelas jurisdicionais nas relações de consumo, visto que assumem grande 

importância, pois garantem a antecipação dos efeitos do mérito. 
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2. AS TUTELAS JURISDICIONAIS PRESENTES NO CDC E SUAS 

IMPORTÂNCIAS 

 

2.1 A importância do CDC 

De acordo com Vargas (2003, p.06), o Código de Defesa do Consumidor veio 

para proporcionar e garantir os direitos dos consumidores: 

 

Com o advento da Lei protetiva nº 8.078/90, o consumidor ganhou status 
nunca dantes experimentados em nosso país. Inclusive, com instrumentos 
suficientes à sua proteção. É nesse contexto que a antecipatória se encaixa, 
pode ser concedida em quaisquer ações que visem à defesa do consumidor 
em juízo. Fator de equilíbrio na relação. Já que o consumidor é tido nas 
relações com os fornecedores, como hipossuficiente. 
 
 

Ainda dentro desta visão protetiva e necessária do consumidor, acreditamos 

ser o reconhecimento da vulnerabilidade nas suas relações, condição sine qua non, 

para que possamos falar em um mínimo de garantia dos negócios. (VARGAS, 2003, 

p.16).  

É impossível não reconhecermos a contribuição histórica, política e 

sociológica que teve a constituição de 1998, para formação e desenvolvimento do 

sistema jurídico de proteção ao consumidor nos moldes que conhecemos hoje. 

(VARGAS, 2003, p.29).  

O CPC tem aplicação subsidiaria mediante o que for omisso no CDC. 

 

Como são poucas as regras procedimentais previstas na Lei 8.078/1990 
que regulamentam a atividade processual do consumidor individual em 
juízo, será natural uma frequente e constante utilização das normas 
consagradas no Código de Processo Civil, não sendo interessante nesta 
obra tratar de temas que não são de aplicação exclusiva à defesa individual 
dos direitos do consumidor em juízo. (TARTUCE, 2016, P.665) 

 

O que o novo texto do art. 273 do CPC autoriza é, nas hipóteses nele 

apontadas, a possibilidade de o juiz conceder ao autor (ou ao réu, nas ações 

dúplices), um provimento liminar, que provisoriamente assegure-lhe os efeitos do 

bem jurídico o qual é preterido como interesse principal na demanda. (VARGAS, 

2003, p.93). 

Ainda que exista norma específica a respeito do tema no Código de Defesa 

do Consumidor, também serão aplicadas à execução da obrigação de fazer e de não 
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fazer as regras previstas no Novo Código de Processo Civil naquilo que a 

complementar. (TARTUCE, 2016, P.697) 

 

2.2 As tutelas jurisdicionais presente no CDC 

 
Flavio Tartuce define as tutelas jurisdicionais como:  

 
 

A proteção prestada pelo Estado quando provocado por meio de um 
processo, gerado em razão da lesão ou ameaça de lesão a um direito 
material. Como se pode notar desse singelo conceito, a tutela jurisdicional é 
voltada para o direito material, daí ser correta a expressão “tutela 
jurisdicional de direitos materiais (2016, p.697). 

 
 

Neste sentido: 
 
Uma norma que chama a atenção e merece ser destacada é o art. 83, 
caput; que dispõe: 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. Este dispositivo revela a intenção 
primordial do legislador em tutelar o consumidor, tido como parte 
hipossuficiente nas relações de consumo. (VARGAS, 2003, p.127). 
 
 
Os arts. 461 do CPC e 84 do CDC contêm instrumentos processuais novos, 
quando comparados àqueles que fazem parte da estrutura do processo 
tradicional. Essas normas não só abrem oportunidade para novas 
modalidades de sentença e à tutela antecipatória, como também conferem 
ao juiz ampla latitude de poderes destinada à determinação do meio 
processual mais idôneo para a tutela das diversas situações de direito 
substancial. Ambos dispositivos reúnem praticamente todos os tipos de 
provimentos jurisdicionais, no que se harmoniza com a ideia de efetivação 
da tutela jurisdicional: declaratório, constitutivo, condenatório, executivo e 
mandamental. Assim, seja pela natureza, seja pelo momento processual em 
que esses provimentos são efetivados, deve-se sempre reconhecer a 
presença dessas espécies de comandos judiciais. (BARRETO, p.4). 
 

 
 

2.2.1 Tutelas específicas da obrigação de fazer /Não fazer 
 

Ainda que exista norma específica a respeito do tema no Código de Defesa 
do Consumidor, também serão aplicadas à execução da obrigação de fazer 
e de não fazer as regras previstas no Novo Código de Processo Civil 
naquilo que a complementar. (TARTUCE, 2016, p.697) 

 
2.2.2 Tutela jurisdicional 
 

Assim como a jurisdição, a tutela jurisdicional é una e indivisível, mas 
academicamente permite-se sua classificação em diversas espécies, 
bastando para tanto a adoção de diferentes critérios, interessando ao 
presente capítulo especificamente dois deles. (TARTUCE, 2016, p.698). 
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Tomando-se por base o critério da coincidência de resultados gerados pela 
prestação da tutela jurisdicional com os resultados que seriam gerados pela 
satisfação voluntária da obrigação, a tutela jurisdicional pode ser 
classificada em tutela específica e tutela pelo equivalente em dinheiro. 
(TARTUCE, 2016, p.698). 

 
 

A tutela específica é preferível à tutela pelo equivalente em dinheiro, porque 

essa espécie de tutela é a única que entrega ao vitorioso exatamente aquilo que ele 

obteria se não precisasse do processo. (TARTUCE, 2016, p.698) 

 
Por fim, cabe um breve comentário a respeito do art. 497, caput, do Novo 
CPC, que prevê nas obrigações de fazer e não fazer a possibilidade de o 
juiz conceder a tutela específica ou determinar providências que assegurem 
o resultado prático equivalente ao do adimplemento da obrigação. 
(TARTUCE, 2016, p.699) 
 

 
Ainda nesse sentido: 
 

Adotando-se o critério da natureza jurídica dos resultados jurídico-materiais, 
a tutela jurisdicional é dividida em duas espécies: tutela preventiva 
(tradicionalmente chamada de inibitória) e tutela reparatória (ressarcitória), 
sendo a primeira uma tutela jurisdicional voltada para o futuro, visando 
evitar a prática de ato ilícito, enquanto a segunda está voltada para o 
passado, visando o restabelecimento patrimonial do sujeito vitimado pela 
prática de um ato ilícito danoso. (TARTUCE, 2016, p.699) 
 

 

A tese da tutela inibitória funda-se na exata definição de ato ilícito, cuja prática 

se pretende evitar. (TARTUCE, 2016, p.699) 

Dessa forma, a tutela reparatória, sempre voltada para o passado, buscando 

a reparação do prejudicado, demanda ao menos dois elementos: ato contrário ao 

direito e dano. (TARTUCE, 2016, p.700) 

 
2.2.3 Tutela prevista no art.84 do CDC 
 
 

O art. 84 do CDC não cria um novo procedimento no sistema processual, 

apenas prevê algumas técnicas procedimentais para a efetiva tutela do titular de 

direito que tenha como objeto obrigações de fazer e não fazer. (TARTUCE, 2016, 

p.702) 

O art. 84, caput, prevê nas obrigações de fazer e não fazer a possibilidade de 

o juiz conceder a tutela específica ou determinar providências que assegurem o 
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resultado prático equivalente ao do adimplemento da obrigação. (TARTUCE, 2016, 

p.702) 

 
Ainda: 

O dispositivo legal ora comentado, portanto, não prevê duas espécies de 
tutela jurisdicional, mas apenas duas maneiras de se atingir a desejada 
tutela específica da obrigação. Quando menciona a tutela específica, quer 
dizer o acolhimento do pedido do autor, exatamente como formulado na 
petição inicial, e quando menciona o resultado prático equivalente ao 
adimplemento, apenas permite ao juiz que conceda algo que não foi 
expressamente pedido pelo autor, mas que gerará no plano prático a 
mesma situação que seria gerada com o acolhimento do pedido. 
(TARTUCE, 2016, p.702) 

 
 

E finaliza: 
 
 

Esse é o significado do poder-dever, atribuído ao juiz, de determinar 

providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. 

(TARTUCE, 2016, p.702) 

 
 

2.2.4 Tutela de Urgência 
 

A doutrina majoritária divide a tutela de urgência em duas espécies: tutela 
cautelar e tutela antecipada, sendo também essa a opção do legislador. Na 
realidade, no âmbito da tutela de urgência, também é necessário destacar a 
importância da liminar, termo equivocado que pode ser utilizado como 
espécie de tutela de urgência satisfativa ou para designar o momento de 
concessão de uma espécie de tutela de urgência. (TARTUCE, 2016, p.706) 
Seriam, assim, três as espécies de tutela de urgência: 
(a) tutela cautelar, genérica para assegurar a utilidade do resultado final; 
(b) tutela antecipada, genérica para satisfazer faticamente o direito; 
(c) tutela liminar, específica para satisfazer faticamente o direito. 
Em feliz expressão doutrinária, a tutela antecipada é a generalização das 
liminares. (TARTUCE, 2016, p.707) 

 
2.2.5 Tutela de evidência 
 

O art. 311, caput, do Novo CPC consagra expressamente o entendimento de 

que tutela de evidência independe da demonstração de perigo da demora da 

prestação da tutela jurisdicional, em diferenciação clara e indiscutível com a tutela de 

urgência. (TARTUCE, 2016, p.712) 

 
 

Apesar do eloquente silêncio do diploma consumerista a respeito da tutela 
da evidência, não resta qualquer dúvida de sua aplicação nos processos 
que tenham como objeto relação jurídica de consumo. Trata-se, inclusive, 
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de importante mecanismo de tutela de urgência satisfativa à disposição do 
autor de tais demandas. (TARTUCE, 2016, p.712) 
 

A tutela de evidencia é cabível quando o juiz, por analogia do art. 300 do CPC, 

possuir apenas nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito do 

autor, bem como o preenchimento de demais requisitos previsto em lei.  

Contudo, existem instrumentos processuais reservados às necessidades materiais e 

ao direito fundamental à tutela jurisdicional adequada, que lhe atribuem proteção 

também em juízo. 
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3. GARANTIAS CONFERIDAS PELAS TUTELAS JURISDICIONAIS 

 

 O Código de Defesa do Consumidor visa proteger o consumidor, visto que o 

mesmo é mais frágil na relação de consumo. Desta forma, a tutela jurisdicional é a 

função pelo qual o Estado possui para resolver as lides na esfera judicial.  

Um dos maiores problemas enfrentados hoje é a duração do processo, 
portanto, existem os princípios de acesso à justiça e efetividade garantidos 
pela Constituição Federal, conforme citação anterior, mas não foram 
suficientes para resolver, nem mesmo acelerar a resolução das lides, com 
intuito de impedir um dano irremediável, com a demora dos processos, 
surgiram as tutelas de urgência como gênero, a tutela tem um caráter 
preventivo do direito, evitando sua lesão, e quanto mais especifica maior 
pode ser sua efetividade.(COLLA;BRASILEIRO;SANTOS;FILHO,2016,p.6) 

 

 As tutelas jurisdicionais tem como escopo a segurança do consumidor, 

impondo inibições ou proibições, garantindo as relações obrigacionais. 

 O artigo 4º do CDC define a relação de consumo como: 

  

A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o 
atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua 
dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, 
a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia 
das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação 
dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) 
        I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 
consumo; 
        II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o 
consumidor: 
        a) por iniciativa direta; 
        b) por incentivos à criação e desenvolvimento de associações 
representativas; 
        c) pela presença do Estado no mercado de consumo; 
        d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de 
qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. 
        III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de 
consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade 
de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os 
princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição 
Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre 
consumidores e fornecedores; 
        IV - educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto 
aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo; 
        V - incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de 
controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de 
mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo; 
        VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no 
mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida 
de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos 
distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores; 
        VII - racionalização e melhoria dos serviços públicos; 
        VIII - estudo constante das modificações do mercado de 
consumo.(BRASIL, LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990.) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9008.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9008.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art170
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art170
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.078-1990?OpenDocument
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 Devido à demora na prestação jurisdicional, o consumidor poderia ser 

prejudicado, tendo em vista o longo tempo entre uma decisão favorável e a 

demonstração do direito na efetiva garantia do poder judiciário. Visando a celeridade 

processual e a garantia do direito, existem as tutelas jurisdicionais que garantem a 

antecipação do mérito. 

 De acordo com cada caso, é cabível uma tutela satisfativa antecipada. 

 
Há, no procedimento comum, um enorme conflito entre o direito à cognição 
definitiva (direito de defesa) e o direito à tempestividade da tutela 
jurisdicional. 
Para que o autor não seja prejudicado, em demasia, pela demora do 
processo, deve atuar, no interior do procedimento de cognição pleno e 
exauriente, uma técnica que permita a antecipação da tutela executiva. Ora, 
se é irrevogável a existência do conflito entre o direito à tempestividade da 
tutela e o direito à cognição definitiva, é sabido que o réu tem interesse em 
utilizar o processo para conservar o “status quo”pelo maior espaço de tempo 
possível, deve ser admissível a antecipação da tutela executiva nos casos 
de direitos evidentes e de defesas infundadas. Não há outra alternativa para 
o processo não prejudicar, além da conta, o autor que tem razão.( 
MARINOLI, 2000, p.24) 

  

3.1 Tutela inibitória 

 A tutela inibitória se dá através de ação de conhecimento de natureza 

preventiva, visando impedir a pratica, repetição ou a continuidade de atos ilícitos.  

 

Porém, a ação inibitória é consequência necessária do novo perfil do Estado 
e das novas situações de direito substancial. Ou seja, a sua estruturação, 
ainda que dependente de teorização adequada, tem relação com as novas 
regras jurídicas, de conteúdo preventivo, bem como com a necessidade de 
se conferir verdadeira tutela preventiva aos direitos, especialmente aos de 
conteúdo não patrimonial. (MARIONI, 2004, p.185) 

  

 Todavia, a tutela inibitória configura-se como uma tutela preventiva, 

resguardando o consumidor contra o perigo existe na relação de consumo, 

compreendido como ato contrario ao direito que sucede da configuração do dano. 

 

As lesões aos consumidores, devido à estrutura econômica hodierna, com 
produção e consumo em larga escala, em face da necessidade de acesso a 
produtos e serviços, muitas vezes, indispensáveis a uma existência digna, 
propiciam danos patrimoniais, não apenas sobre o consumidor 
individualmente considerado, mas sobre à coletividade submetida às 
condições impostas unilateralmente pelos empresários.(CAVACANTI, 2016, 
p.328) 

 

O dano não é requisito imperioso da tutela inibitória, tendo em vista que é 

voltada ao futuro de forma a ser puramente preventiva. 
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No que concerne à força coercitiva da tutela inibitória, esta reside na 
aplicação de multa pecuniária, cujo montante deve ser fixado corretamente 
através de análise por especialista econômico/contábil, a fim de coibir o 
ilícito por parte dos fornecedores e prestadores de serviços, ao tornar 
desvantajoso adotar ou reiterar práticas abusivas ou consumidor sem 
prejuízo à continuidade da atividade econômica da empresa. Ressalta-se 
que ao aplicar a referida tutela, dois valores devem ser considerados: a 
indenização dos que tiveram sofreram o dano moral, sendo assim 
compensados e outro montante a título pedagógico a ser destinado a um 
fundo de proteção, o que depende dos direitos atingidos pela conduta ilícita 
do fornecedor. (CAVACANTI, 2016.p.316) 
 

Enfim, a tutela inibitória apresenta benefícios ao consumidor e traz segurança 

a relação de consumo, resguardando direitos relativos à dignidade humana.  

 

3.2 Tutela de remoção do ilícito 

 

 A tutela de remoção de ilícito visa remover os efeitos de uma ação ilícita já 

ocorrida. 

A dificuldade de se compreender a ação de remoção do ilícito advém da 
falta de distinção entre ato ilícito e dano. Quando se associa ilícito e dano, 
conclui-se que toda ação processual voltada contra o ilícito é ação 
ressarcitória ou de reparação do dano. Acontece como já esclarecido, que 
há ilícitos cujos efeitos se propagam no tempo, abrindo as portas para a 
produção de danos. Isso demonstra que o dano é uma consequência 
eventual do ilícito, mas que não há cabimento em ter que se esperar pelo 
dano para se poder invocar a prestação jurisdicional.(MARIONI, 2003, p.87) 

  

 A remoção do ilícito decorre do direito material, pautado nas normas que 

regulamentam as ações de não fazer e proteção dos direitos. A necessidade da 

remoção do ilícito objetiva a prevenção e proíbem determinadas condutas. 

 

Em outras palavras, de nada adiantaria a norma de direito material que 
proíbe um agir se não existisse a possibilidade de uma ação processual 
capaz de permitir a sua remoção. Portanto, essa ação também encontra 
fundamento no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, que consagra o 
direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva. (MARIONI, 2003, p.78) 

 

 Ao remover o ilícito, dar-se tutela ao direito absoluto, sem distinção do dano. 

È imprescindível tal tutela para proporcionar efetividade á proibição, e 

consequentemente a realizar o desejo preventivo da norma não observada. 

De acordo com Marioni, “como essa ação se volta contra o ilícito, ela logicamente 

não tem como pressupostos o dano e o elemento subjetivo relativo à imputação 

ressarcitória”. (MARIONI, 2013, p.112)   
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 O objetivo da remoção do ilícito tem dois lados: olhar para trás, em 

decorrência de um ato já ocorrido e proteger o futuro, impedindo danos que poderão 

surgir. 

A remoção do ilícito constitui a remoção da causa do eventual dano. Ora, 
não há como confundir a reparação do dano com a remoção da sua causa. 
A remoção da causa do dano elimina a possibilidade da sua produção, ao 
passo que o ressarcimento tem por objetivo corrigir o estrago por ele 
ocasionado. Para remover o ilícito ou a causa do dano basta restabelecer a 
situação que era anterior ao ilícito. Dessa maneira ocorrerá a sua 
supressão, secando-se a fonte capaz de gerar o dano. Porém, no caso de 
reparação do dano é preciso corrigir integralmente o estrago provocado pelo 
fato danoso. (MARIONI, 2013, p.289)  

 

3.3 Tutela ressarcitória 

 Após a ocorrência do dano, decorrente de eventual ilícito, torna-se necessário 

a tutela ressarcitória. Tal tutela aponta não somente o dano, mas também a 

responsabilidade em decorrência do mesmo. O que se busca é o dolo ou a culpa, 

sendo a responsabilidade objetiva. 

Uma vez ocorrido o dano, que é consequência meramente eventual do 
ilícito, como já visto, torna-se necessária a tutela ressarcitória. Essa 
modalidade de tutela, no entanto, diferentemente das vistas anteriormente, 
supõe não só o dano, como também a responsabilidade por ele. Em regra, 
o que se perquire é a culpa ou o dolo. No direito do consumidor, todavia, a 
responsabilidade é objetiva, bastando o dano, o nexo de causalidade entre 
o produto ou o serviço e o vício ou fato do produto ou serviço. (SCHUTZ, 
2008, p.14) 

 A forma de ressarcimento do dano poderá ser em dinheiro ou de forma 

especifica, de modo que a especifica é a mais adequada, todavia nem sempre é 

possível. 

A tutela ressarcitória em pecúnia é aquela que alcança ao lesado o valor 
equivalente ao da diminuição patrimonial sofrida, ou o valor equivalente ao 
custo da reparação do dano; a tutela ressarcitória, na forma específica, por 
outro lado, tem como escopo reconstituir a situação que existiria caso o 
dano não houvesse ocorrido (MARINONI, 2008, p. 316). 

 

Ainda nesse sentido: 

Em razão do dano, o lesado não passa a ter um mero direito sobre o 
patrimônio do devedor, mas sim o poder de obrigar o infrator à reparação. A 
existência de um poder de obrigar à reparação implica na possibilidade de 
usar o processo para coagir o infrator à reparação, ou seja, na possibilidade 
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de uso da multa para constranger o infrator a ressarcir na forma específica. 
(MARINONI, 2008, p. 329). 

 A efetivação do direito através da tutela ressarcitória demanda a utilização de 

multa. De modo que o juiz determinar multa diária ao réu, mesmo de forma 

involuntária do autor, visando maior coincidência entre o direito material e sua 

efetivação. 

 Contudo, as tutelas jurisdicionais garantem ao consumidor a proteção dos 

seus direitos, de forma a fazer valer o direito e a efetiva prevenção e reparação dos 

danos sofridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23 

4. A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA COMO GARANTIDORA DA EFETIVIDADE AO 
DIREITO DO CONSUMIDOR, E CELERIDADE PROCESSUAL. 

 

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, as soluções processuais 

devem ser efetivas e tempestivas, motivo pelo qual a tutela antecipada serve como 

controle para as abusividades, permitindo o adiantamento do provimento final.  

Nesse sentido:  

Constitui direito básico do consumidor o acesso à ordem jurídica justa. O 
direito não é apenas de acesso à justiça, mas à ordem jurídica, 
compreendidos aqui o acesso aos órgãos do Poder Judiciário, bem como 
aos órgãos administrativos. A sentença judicial deverá ser proferida de 
modo a garantir ao consumidor a tutela efetiva de seu direito. (NERY JR, 
1996, p.1657) 
 

A tutela antecipada é um meio de antecipar a decisão que só seria proferida 

ao final do processo. O objetivo principal é proteger os direitos do consumidor que 

estão em perigo emergente, de dano irreparável ou de difícil reparação, de modo 

que a antecipação de tutela visa proteger ou evitar o dano que posteriormente 

pode não ser mais possível de se reparar. 

O Código de Defesa do Consumidor anseia a efetividade das ações com 

características típicas, relacionando a efetividade à dignidade do consumidor, à 

proteção de seus interesses econômicos, e consequentemente à harmonia das 

relações de consumo. 

Assim faz, de forma expressa, na previsão do artigo 4º, II (ação 
governamental no sentido de proteger efetivamente o 
consumidor), artigo 4º, V (incentivo à criação pelos fornecedores de 
meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e 
serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos 
de consumo) e artigo 4º, VI (coibição e repressão eficientes de todos os 
abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência 
desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e 
nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos 
consumidores). O que também ocorre nos direitos básicos, artigo 6º, VI 
(a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, 
individuais, coletivos e difusos). (FERREIRA, 2018, p.1) 
 

A antecipação da tutela constituída na evidência do direito postulado busca 

privilegiar a celeridade da função jurisdicional. O princípio constitucional da 

efetividade do processo se exterioriza pela pronta resposta do Estado às 

demandas que lhe são dirigidas. 

O juiz ante o relevante fundamento da demanda e do receio da ineficácia do 

provimento fina pode adiantar a tutela de mérito, para que deste modo exista tempo 

para atender ao direito da parte ameaçada ou lesada em seu direito. 
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Ademais, não será concedida a antecipação da tutela quando houver perigo 

de irreversibilidade do provimento antecipado, uma vez que a tutela antecipada 

poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo, em decisão fundamentada. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo a verificação das tutelas jurisdicionais 

como garantidoras de celeridade processual e eficácia do direito do consumidor, em 

analise as doutrinas, artigos e jurisprudências.  

O Código de Defesa do Consumidor contêm instrumentos processuais que 

afere ao juiz uma ampla gama de poderes destinada à determinação do meio 

processual mais idôneo para a tutela das diversas situações de direito substancial. 

Percebemos que o CDC possibilita a efetividade das pretensões da 

sociedade. 

Entendemos que o Estado ainda não está completamente preparado para 

atender a grande demanda derivada das relações de consumo, porém os aspectos 

da antecipação da tutela no Código de Defesa do Consumidor não deixa de ser uma 

hipótese de busca da efetividade para essas pretensões que são instrumentadas 

pelo processo. 

Por tanto, concluímos que as tutelas jurisdicionais têm importância 

fundamental ao instituto estudado, ao evitar a intempestividade da prestação 

jurisdicional. 
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