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 “O tempo é um inimigo do Direito, 

contra o qual o juiz deve travar uma guerra sem tréguas.” 

Carnelutti 

 



 6 

RESUMO 

 

A demora na solução dos conflitos jurídicos é hoje um dos maiores 

problemas enfrentados pela Justiça brasileira. Este fato contribui com o 

descrédito de nossos órgãos jurisdicionais, levando as pessoas a deixarem de 

procurar a justiça, uma vez que uma tutela intempestiva não leva a satisfação 

dos direitos pretendidos pela parte. Esta monografia se empenha em 

compreender as formas introduzidas no ordenamento jurídico nacional para 

solucionar tal problema. 
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METODOLOGIA 

 

Para realização deste trabalho foram utilizadas, como fontes 

bibliográficas, obras e textos de diversos doutrinadores em Direito bem como 

foram realizadas consultas e pesquisas complementares na internet. 
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INTRODUÇÃO 

 

A tendência moderna do processo civil é a de oferecer o caminho que 

assegure às partes uma solução mais rápida e justa. 

A efetividade do processo está na consecução do amplo acesso à 

Justiça, que se consubstancia na noção de realização da justiça e na plena 

eficácia das decisões. 

As tutelas de urgência, especificamente a cautelar e a antecipação da 

tutela, surgiram como medidas harmônicas, com fim de evitar a colisão dos 

direitos fundamentais relativos ao processo: a efetividade do processo e a 

segurança jurídica.  

A Constituição da República Federativa do Brasil se presta a garantir o 

acesso à Justiça por meio do devido processo legal. Desta forma, o que ela 

está garantindo, na verdade, é a tutela jurídica a todos, fazendo com que 

nenhuma lesão ou ameaça ao direito fique sem proteção. 

Após a reforma de 1994, através da Lei nº 8.952, houve uma profunda 

mudança nos rumos do sistema processual civil. Esta modificação introduziu o 

instituto da tutela antecipada, tornando assim possível ao juiz adiantar ao autor 

os efeitos da prestação jurisdicional. 

Anteriormente a esta reforma já existiam algumas medidas notadamente 

satisfativas: os alimentos provisionais, a justificação, a homologação do penhor 

legal, entre outras. Além da tutela cautelar, como importante meio de proteção 

ao direito em perigo, algumas liminares previstas em certos procedimentos 

especiais do ordenamento jurídico satisfaziam aos efeitos da prestação 

jurisdicional, podendo-se destacar a liminar em mandado segurança. 

Este estudo procura relacionar as tendências com que o Processo Civil, 

enquanto ciência voltada à realização e efetivação do direito material, vem 

experimentando mais recentemente. O instituto da tutela antecipada é tido 

como uma das inovações mais efetivas que se têm introduzido no Código de 

Processo Civil, devendo ser estudado e aplicado de acordo com a filosofia para 

o qual foi criado, de modo a conferir maior rapidez ao processo, no intuito de 

proteger o direito a ser discutido. 
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CAPÍTULO I 

TUTELA JURISDICIONAL 

 

1.1 – Breve histórico 

 

Há muito a comunidade jurídica está envolvida em discutir a 

necessidade de se evitar o perigo de a demora do processo comum vir a 

transformá-lo em providência inútil para o cumprimento da sua função 

intrínseca de instrumento de atuação e defesa do direito subjetivo material da 

parte. 

Assim foi que as cautelares surgiram como meio de se preservar o bem 

envolvido em litígio da lentidão e demora do processo: garantido sua 

conservação para, ao final do processo, submetê-lo à sentença. Ocorre que a 

tutela satisfativa ficava à margem desta proteção preventiva. 

A doutrina passou posteriormente a defender algo mais efetivo que a 

medida cautelar para que se pudesse antecipar, na medida do necessário, a 

própria providência de mérito, a própria tutela jurisdicional pretendida, 

impedindo que a solução tardia do processo configurasse indesejável quadro 

de denegação de justiça. 

Para impedir a lentidão em certos procedimentos, o próprio CPC, assim 

como algumas leis extravagantes, previu as liminares, como medidas 

excepcionais e restritas a certos procedimentos especiais. Assim se passou 

com as ações possessórias, as de nunciação de obra nova, mandado de 

segurança, entre outras. 

Os operadores do direito encontraram na ação cautelar uma forma de 

alcançar algum tipo de aceleração na tutela jurisdicional. Contudo, 

encontravam dificuldades de ordem técnica, visto que a tutela cautelar não 

havia sido elaborada para o fim da satisfação do direito subjetivo da parte. 
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A tutela antecipada, instituto introduzido na legislação processual civil 

brasileira, de forma genérica, pela Lei 8.952/94, é o resultado dessa 

permanente preocupação com a presteza da tutela jurisdicional, 

equivocadamente conduzida até então sob a proteção de impróprias 

providências de cunho cautelar. 

 

 

1.2 – Tutela jurisdicional 

 

Como forma de introduzir o instituto da tutela antecipada no contexto 

jurídico brasileiro é necessário que se faça um estudo das formas de tutela 

jurisdicionais existentes e seus conceitos. 

Processo é um instrumento a serviço da jurisdição. O processo faz atuar, 

em sua plenitude, a ordem jurídica para proteger os direitos das pessoas 

físicas e jurídicas, de forma a garantir a paz social. 

Como princípio fundamental que rege esta matéria, está o devido 

processo legal que, em essência, é o conjunto de garantias constitucionais que, 

de um lado, asseguram às partes o exercício de suas faculdades processuais 

e, do outro, são indispensáveis ao correto exercício da jurisdição. A 

Constituição Federal consagra expressamente este princípio no art. 5º, LIV 

(“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo 

legal”) e cuida, em outros dispositivos, das garantias que o processo deve 

observar (princípio do contraditório, princípio da ampla defesa, princípio do juiz 

natural, etc.). 

O processo deve atuar como instrumento da jurisdição seguindo os 

princípios estabelecidos pela Constituição Federal. Observando estes 

princípios e mandamentos constitucionais, o legislador ordinário dispõe sobre 

as regras processuais e procedimentais adequadas à obtenção da prestação 

jurisdicional. 

A tutela jurisdicional, como é de conhecimento de todos, não vem sendo 

prestada de forma adequada atualmente. “O fator tempo”, nos escreve José 

Rogério Cruz e Tucci, “que permeia a noção de processo, constitui, desde há 
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muito, o principal motivo da crise da Justiça, uma vez que a excessiva dilação 

temporal das controvérsias vulnera ex radic o direito à tutela jurisdicional, 

acabando por ocasionar uma série de gravíssimos inconvenientes para as 

partes e para os membros da comunhão social” (TUCCI, 1992, p.72-78). 

Rui Barbosa já havia afirmado: "A justiça atrasada não é justiça, senão 

injustiça qualificada e manifesta" (cf. FRIEDE, 1999, p.27). Esta célebre 

expressão condensa a idéia fundamental de buscar-se uma rápida composição 

das lides, enquanto fator de perturbação da paz social. 

Percebemos crescente empenho dos processualistas pátrios em 

diagnosticar quais os fatores que determinam a morosidade da Justiça e em 

desenvolver mecanismos que aprimorem a pronta obtenção da prestação 

jurisdicional. Afinal, não é apenas a efetividade do processo em si, como meio 

jurídico de solução de conflitos, o que se tem por meta, mas a efetividade do 

próprio direito material, ou seja, que o direito processual, sendo efetivo, possa 

fazer com que o direito material pleiteado possa ser realmente alcançado. Ao 

se mencionar a tutela jurisdicional, está a se falar em segurança, efetividade e 

vigilância que o Estado presta aos direitos dos indivíduos, não limitada à 

apreciação do dano a um direito violado, mas, sim ao comprometimento a uma 

apreciação de ameaça a direito. 

 O conceito de jurisdição, contudo, não deve ser confundido com o 

conceito de tutela jurisdicional. A jurisdição é uma função do Estado, e todos 

têm direito a que a mesma seja prestada. Contudo, nem todos têm direito à 

tutela jurisdicional. 

A tutela jurisdicional é uma modalidade de tutela jurídica: é um dos 

meios pelos quais o Estado assegura proteção a quem seja titular de um direito 

subjetivo ou esteja em posição jurídica de vantagem. Só tem direito à tutela 

jurisdicional aquele que seja titular de uma posição jurídica de vantagem. 

Teori Albino Zavascki assim conceitua a tutela jurisdicional: 

“(...) o conceito de tutela jurisdicional está relacionado 

com o da atividade propriamente dita de atuar a jurisdição 

e com o de resultado dessa atividade. Prestar tutela 

jurisdicional significa formular juízo sobre a existência dos 
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direitos reclamados e, mais que isso, impor as medidas 

necessárias à manutenção ou reparação dos direitos 

reconhecidos de maneira efetiva” (ZAVASCKI, 2007, p.6). 

O direito à tutela jurisdicional deve ser entendido como o direito à tutela 

jurisdicional adequada, que é corolário do princípio constitucional de 

inafastabilidade do controle jurisdicional (CRFB, art. 5º, XXXV), e se encontra 

no art. 75 do Código Civil. O Estado, portanto, só presta tutela jurisdicional 

quando esta é adequada para proteger direito material lesado ou ameaçado. 

Tutela jurisdicional é aquela prestada através dos meios 

tradicionalmente postos à disposição do jurisdicionado, como a que se presta 

através dos procedimentos comum, ordinário ou sumário, no processo de 

conhecimento. 

Ensina Teori Albino Zavascki que: 

“Tradicionalmente classifica-se a tutela jurisdicional como 

de conhecimento, de execução e cautelar, sendo que, 

com a primeira, fixa-se a regra jurídica individualizada que 

deve regular o caso concreto, formulando-se juízo sobre o 

direito afirmado; na segunda, tomam-se as providências 

práticas para a realização, no plano fático, do direito 

reconhecido ou presumidamente existente; e na terceira 

adotam-se medidas para assegurar o resultado útil das 

duas primeiras, sempre que a demora em sua prestação 

possa acarretar alguma espécie de dano à efetividade do 

processo” (ZAVASCKI, 2007, p.17). 

Teori Albino Zavascki ressalta que é de relativa importância essa 

classificação tradicional da tutela jurisdicional, tendo em vista que a tutela 

cautelar, a rigor, é também prestada mediante atividades cognitivas e 

executivas. 
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1.3 – Tutela jurisdicional diferenciada 

 

Tutela jurisdicional diferenciada é o conjunto de instrumentos ou 

técnicas para fazer o processo atuar de forma eficaz, em tempo razoável, 

garantindo a adequada proteção dos direitos, obedecidos os princípios, regras 

e valores constantes da ordem jurídica. 

A tutela jurisdicional diferenciada justifica-se pela necessidade de 

adoção, para cada caso particular, da proteção adequada e gasto de tempo 

razoável, resultado que não poderia ser obtido caso se fizesse uso das 

disposições que regem o procedimento ordinário. 

Demonstrada que foi a ineficácia das formas tradicionais de prestação 

da tutela jurisdicional e a necessidade, cada vez mais urgente, de meios que 

possibilitem a concessão de provimentos jurisdicionais que possam unir a 

efetividade à celeridade, sem com isso violar princípios e direitos, sejam 

constitucionais sejam legais, nasce a tutela jurisdicional diferenciada. 

Segundo o entendimento de Luiz Guilherme Marinoni, tutela jurisdicional 

diferenciada quer significar, em certo sentido, “tutela adequada à realidade do 

direito material” (MARINONI, 1992, p.268-295). Se uma determinada pretensão 

de direito material está envolvida numa situação emergencial, a única forma de 

tutela adequada desta pretensão é aquela que pode satisfazê-la com base em 

cognição sumária. 

Tutela jurisdicional diferenciada pode ser compreendida como a 

prestação da tutela jurisdicional por meios diversos dos tradicionais; sendo 

exemplos da tutela jurisdicional diferenciada: a tutela antecipada, o 

procedimento monitório e o mandado de segurança. 

Assim podemos dizer que tutela jurisdicional diferenciada consiste em 

mecanismos dos quais o Poder Judiciário pode se valer para solucionar ou 

resguardar a solução de questões que estão em situação de emergência ou 

urgência, bem como solucionar ou resguardar a solução de questões que, pela 

sua natureza, demandam maior celeridade na sua concessão. 
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CAPÍTULO II 

TUTELA CAUTELAR E TUTELA ANTECIPATÓRIA 

 

2.1 – Tutela provisória e tutela definitiva 

 

De acordo com a natureza e o conteúdo, a tutela jurisdicional pode ser 

classificada em tutela definitiva e tutela provisória, cujo teor analisar-se-á a 

seguir.  

Entende Teori Albino Zavascki que a tutela jurisdicional definitiva 

privilegia a segurança e é formada por procedimentos da cognição exauriente 

da lide e pela imutabilidade decorrente da coisa julgada. Já a tutela provisória 

privilegia a efetividade e caracteriza-se pela situação de urgência e pela 

cognição sumária, que é considerada uma cognição menos aprofundada 

(ZAVASCKI, 2007, p.40). 

Sobre cognição, observa Kazuo Watanabe, comenta que a mesma pode 

ser vista sob dois prismas, o horizontal e o vertical, conforme segue: 

“No plano horizontal, a cognição pode ser plena ou 

limitada, tudo dependendo da extensão do debate travado 

no processo. Será plena se o objeto da demanda for a 

integralidade do conflito existente; será limitada (ou 

parcial) se a demanda tiver por objeto apenas parte do 

conflito. No plano vertical, a cognição poderá ser 

exauriente (completa) ou sumária, tudo dependendo do 

grau de profundidade com que é realizada” (WATANABE, 

1987, p.84). 

A cognição exauriente e a coisa julgada material constituem elementos 

indispensáveis à função jurisdicional, que é a manutenção da paz social 

mediante decisões justas. Teori Albino Zavascki (cf. ZAVASCKI, 2007, p.19) 

esclarece que são duas as características que sobressaem na tutela-padrão: 

a) É construída e prestada; 

b) Assume caráter de definitividade. 
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A cognição exauriente, considerada como meio adequado para a 

solução pacífica dos conflitos, visa à formação da coisa julgada material, que é 

o fundamento da atividade jurisdicional do Estado, pois somente após a sua 

formação é que haverá a efetiva prestação da tutela jurisdicional, ou seja, terá 

caráter definitivo.  

Por outro lado, a cognição exauriente pode comprometer a integridade 

do bem jurídico ameaçado, porque a prestação da tutela definitiva não é 

instantânea. Entre o pedido e a entrega efetiva, decorrerá, necessariamente, 

um razoável espaço de tempo, e nele é possível que ocorram fatos que 

possam pôr em risco a execução de uma futura sentença; por exemplo, no 

caso do direito à prestação alimentícia, a quem dela necessitar. Em assim 

sendo, sistemas processuais oferecem uma tutela diferenciada, de caráter 

provisório. A primeira característica dessa espécie de tutela jurisdicional está 

no fato daquilo que lhe serve de pressuposto, pois ela prevê a existência de 

uma situação de risco ou de embaraço à efetividade da jurisdição (cf. 

ZAVASCKI, 2007, p. 26). 

A tutela provisória é fundamentada à base de cognição sumária, no que 

diz respeito à profundidade. A profundidade com que é exercida a atividade 

cognitiva do julgador influi diretamente na decisão e quanto maior for o grau de 

profundidade de cognição, mais justa será a decisão. Por outro lado, a 

cognição sumária representa uma limitação à profundidade, onde a certeza 

jurídica é substituída pelo juízo de probabilidade (cf. WATANABE, 1987, p.86).  
Enquanto que na tutela definitiva se busca o juízo de certeza, por outro 

lado à tutela provisória baseia-se em de juízos de verossimilhança. Kazuo 

Watanabe define cognição sumária como: 

“Uma cognição superficial, menos aprofundada em 

relação à cognição exauriente prevista para a 

correspondente tutela definitiva. A cognição, na tutela 

provisória, é sumária, isto é, menos profunda do que a 

cognição prevista para a tutela definitiva à que se acha 

referenciada. A tutela provisória guarda invariavelmente 

um elo de vinculação a uma tutela definitiva, a ser 
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prestada no mesmo processo (como ocorre, em geral, se 

a tutela provisória tiver natureza antecipatória) ou em 

outro, na "ação principal" (se a tutela provisória tiver 

natureza cautelar, pleiteada em ação autônoma). A tutela 

definitiva, de cognição exauriente, pode resultar tanto de 

procedimento comum ordinário, como de procedimento 

especial de caráter sumário. E em relação a cada um 

deles é possível identificar a respectiva cognição sumária: 

é a correspondente cognição menos aprofundada no 

sentido vertical” (WATANABE, 1987, p.86). 

Como se pode perceber, a cognição sumária tem caráter temporário, 

sendo inapta a formar coisa julgada material e está sempre relacionada a uma 

tutela definitiva, à qual serve. É provisória, isto é, temporária, e com eficácia 

necessariamente limitada quanto ao tempo. Por ser precária, pode ser 

revogada ou modificada a qualquer tempo, não estando sujeita à imutabilidade 

própria da coisa julgada. 

Entre as espécies de tutelas de urgência há aquelas que satisfazem ao 

próprio direito objeto da tutela, e àquelas que asseguram a futura realização do 

direito, sem, contudo satisfazê-lo, e ambas não interferem no plano das normas 

jurídicas, influenciando única e tão somente o plano social (cf. BAPTISTA DA 

SILVA, 2000, p.39). 

Neste contexto, o direito processual, para amenizar os efeitos da 

eternização do processo, oferece uma série de medidas de urgência, tais como 

as cautelares e a antecipação da tutela. 

 Leciona Teori Albino Zavascki que: 
“A noção de tutela definitiva constitui um elemento de 

fundamental relevância para quem busca traçar a linha 

que divide as espécies de tutela provisória. Com efeito, se 

a medida antecipatória é a que adiante efeitos da tutela 

definitiva, os efeitos antecipáveis são os mesmos que o 

demandante quer ver consolidados definitivamente, isto é, 

por tempo maior que o da duração do processo; são 
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aqueles que se quer perpetuados pelo tempo afora, até 

serem inteiramente exauridos. Medida antecipatória, 

consequentemente, é a que contém providência apta a 

assumir contornos de definitividade pela simples 

superveniência da sentença que julgar procedente o 

pedido. [...] a tutela cautelar tem conteúdo próprio, diverso 

do da tutela definitiva. Seu objeto não é satisfazer o direito 

afirmado, mas promover garantias para sua certificação 

ou para sua futura execução forçada. Na antecipação, 

“coincidem a providência a ser ordenada pelo tribunal e a 

conseqüência jurídica resultante do direito material” 

(BAUR, 1985, p.50), o que significa dizer que os efeitos 

antecipáveis são os mesmos que se operariam se o 

demandado, espontaneamente, se conduzisse segundo o 

ditame do direito material firmado pelo autor. 

Conseqüentemente não terá natureza antecipatória, mas 

sim cautelar, a providência que não puder ser identificada, 

no todo ou em parte, como coincidente com as do 

atendimento espontâneo do direito, ou seja, com as da 

realização natural da situação jurídica que o autor quer 

ver definitivamente consolidada” (ZAVASCKI, 2007, p.52). 

 

 

2.2 – Distinção entre tutela cautelar e tutela antecipada 

 

Por apresentar características próprias e peculiares, nosso direito 

processual civil diferenciou e separou a tutela cautelar da tutela antecipada, 

dando-lhes natureza jurídica diversa, principalmente no aspecto da 

satisfatividade oriunda da concessão da tutela antecipada. Nery Júnior 

assevera que: 

“[...] a tutela antecipada dos efeitos da sentença de mérito 

não é tutela cautelar porque não se limita a assegurar o 
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resultado prático do processo, nem a assegurar a 

viabilidade da realização do direito afirmado pelo autor, 

mas tem por objetivo conceder, de forma antecipada, o 

próprio provimento jurisdicional pleiteado ou seus efeitos” 

(NERY JÚNIOR, 1995, p.53). 

Podemos afirmar que há muitas diferenças jurídicas entre a tutela 

antecipatória e a tutela cautelar partindo da sua natureza jurídica 

flagrantemente diversa. Até mesmo o Superior Tribunal de Justiça diferencia os 

institutos, vejamos: 

“A antecipação da tutela serve para adiantar, no todo ou 

em parte, os efeitos pretendidos com a sentença de 

mérito a ser proferida ao final. Já a cautelar visa a garantir 

o resultado útil do processo principal. Enquanto o pedido 

de antecipação de tutela pode ser formulado na própria 

petição inicial da ação principal, a medida cautelar deve 

ser pleiteada em ação separada, sendo vedada a 

cumulação dos pedidos principal e cautelar num único 

processo" (STJ, 2ª Turma, Resp. 60.607-SP, Rel. Ministro 

Adhemar Maciel, 4-9-97, DJU 6-10-97, p.49.929). 

A diferença fica ainda mais clara se considerarmos que a medida 

cautelar visa assegurar o efeito prático de um processo principal, enquanto que 

a tutela antecipada, por seu turno, se constitui na própria providência requerida, 

que pode ser deferida no todo ou em parte, consoante ficou demonstrado na 

decisão acima transcrita. 

A elasticidade temporal para a solução da demanda significa, por vezes 

e não raro, uma efetiva ameaça ao direito material, que pode ser vilipendiado, 

aviltado e até impossibilitado de ser conhecido e declarado pela situação fática 

à época da decisão definitiva de mérito. Desta situação surge à busca de meios 

de aceleração do processo, repelindo as causas da demora processual. Estes 

meios são as tutelas emergenciais, instrumento de que se socorre o cidadão 

quando sente a ameaça de dano iminente. 



 20 
A finalidade do instituto da tutela antecipada é garantir uma melhor 

prestação jurisdicional, consistindo na assistência e vigilância que o Estado, 

através do Judiciário, presta aos direitos dos cidadãos. 
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CAPÍTULO III 

TUTELA ANTECIPADA 

 

3.1 – Conceito de tutela antecipada 

 

Uma das principais alterações ocorridas no sistema processual brasileiro 

foi, por conta da recente reforma, sem dúvida, a adoção do instituto da 

antecipação de tutela. 

Tutela antecipada é medida satisfativa e provisória que objetiva 

proporcionar ao autor o resultado prático que ele visa obter através da própria 

tutela final. 

 Nas palavras de Marinoni, tutela antecipada é: 

“Verdadeira arma contra os males que podem ser 

acarretados pelo tempo do processo, sendo viável não 

apenas para evitar um dano irreparável ou de difícil 

reparação (art. 273, I, CPC), mas também para que o 

tempo do processo seja distribuído entre as partes 

litigantes na proporção da evidência do direito do autor e 

da fragilidade da defesa do réu (art. 273, II e §6º, CPC)” 

(MARINONI, 2000, p.124). 

Teori Albino Zavascki sustenta que: 

“Trata-se de poder que nasce, não propriamente do 

art. 5º, XXXV, da Constituição, como tutela preventiva, 

mas do sistema constitucional organicamente 

considerado: configurados, como inevitavelmente se 

configuram na realidade prática, fenômenos de colisão 

entre segurança e efetividade da jurisdição, tornar-se-á 

inafastável a necessidade de formular solução 

harmonizadora, tarefa que, na omissão da lei, deve, por 

imposição do sistema constitucional, ser assumida 

necessariamente pelo Juiz” (ZAVASCKI, 1997, p.260). 
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Adda Pellegrini leciona que “As antecipações de tutela se destinam a 

propiciar à parte, em adiantamento (daí, antecipação), os mesmo resultados 

esperados da sentença de mérito, ou parte deles.” (PELLEGRINI, 2007, p.341). 

Cândido Dinamarco afirma: 

"Para evitar dano grave e de difícil reparação, recorre-se a 

medidas cautelares e antecipatórias da tutela. Através 

delas, o ordenamento visa evitar, sempre que possível, o 

perigo de dano, optando, na incerteza do direito ainda não 

definido, pelas soluções que não deixem o direito material 

ficar sujeito a sacrifício" (DINAMARCO, 1995, p.390) 

No entendimento de Álvaro J. D. Perez Ragone tutela antecipada é: 

“Uma tutela diferenciada de urgência que, com base em 

cognição sumária, satisfaz antecipadamente o A. 

outorgando-lhe utilidade que poderia provavelmente obter 

em sentença futura com força de coisa julgada” 

(RAGONE, 1997, p.415). 

Carreira Alvim define: 

“A antecipação da tutela nada mais é do que a 

antecipação da própria pretensão material traduzida no 

pedido, tendo conteúdo substancial, havendo, no todo ou 

em parte, coincidência entre o conteúdo do provimento 

liminar (decisão) e o provimento definidor da lide 

(sentença)” (ALVIM, 2007, p.32). 

 

 

3.2 – Natureza jurídica da decisão que antecipa a tutela 

 

Na expressão do processualista Nelson Nery Júnior (NERY JÚNIOR, 

1995, p.52), tutela antecipatória dos efeitos da sentença de mérito é 

providência que tem natureza jurídica de execução lato sensu, com o objetivo 

de entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em 

juízo ou os seus efeitos. É tutela satisfativa no plano dos fatos, já que realiza o 
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Direito, dando ao requerente o bem da vida por ele pretendido com a ação de 

conhecimento. Ainda que fundada na urgência (CPC, art. 273, I), não tem 

natureza cautelar, pois sua finalidade precípua é adiantar os efeitos da tutela 

de mérito, de sorte a propiciar sua imediata execução, objetivo que não se 

confunde com o da medida cautelar (assegurar o resultado útil do processo de 

conhecimento ou de execução ou ainda, a viabilidade do direito afirmado pelo 

autor). 

A tutela antecipada tem nítida natureza satisfativa fática, já que 

proporciona ao autor a antecipação dos efeitos práticos que somente seriam 

gerados com a futura sentença de procedência transitada em julgado. A tutela 

antecipada permite ao autor que este passe a usufruir o bem da vida 

imediatamente, da mesma forma – insista-se, no plano fático - que faria caso 

tivesse obtido uma sentença definitiva em seu favor. Trata-se “de inconteste 

forma de provimento jurisdicional de conhecimento com cognição sumária, 

relativamente exauriente, de cunho satisfativo do direito reclamado, ainda que 

com matizes de restrita provisoriedade e relativa reversibilidade” (FRIEDE, 

1996, p.47). 

A técnica engendrada pelo art. 273 consiste em oferecer rapidamente a 

quem veio ao processo pedir determinada solução para a situação que 

descreve precisamente aquela solução que veio ao processo pedir. Não se 

trata de obter medida que impeça o perecimento do direito, ou que assegure ao 

titular a possibilidade de exercê-lo no futuro. A medida antecipatória 

conceder-lhe-á o exercício do próprio direito afirmado pelo autor. 

Vale ressaltar que a tutela antecipada não significa solução definitiva da 

causa, nem pode criar fatos consumados. Ainda que dotada de eficácia 

imediata, não pode prescindir da sentença final, que poderá mantê-la ou 

revogá-la. A tutela antecipada é, sim, forma de adiantamento de efeitos do 

provimento final, de cunho satisfativo, mas em caráter provisório e revogável. 
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3.3 – Requisitos da antecipação de tutela 

 

O art. 273 do CPC em seus incisos I e II dita que “O juiz poderá, a 

requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se 

convença da verossimilhança da alegação e: I – haja fundado receito de dano 

irreparável ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o abuso do direito 

de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.” 

Antes de prosseguirmos na análise detalhada de cada um desses 

requisitos elencados nos incisos do art. 273 do CPC devemos esclarecer que a 

expressão “poderá” utilizada no caput do artigo em voga não deve induzir o 

intérprete a supor que a antecipação de tutela seja um mero ato discricionário 

do juiz. Trata-se, isso sim, de um dever jurídico imposto ao juiz que deverá – 

observados os incisos do art. 273 do CPC - “a requerimento da parte, 

antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido da 

inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança 

da alegação. 

a) Pedido da Parte 

Apesar do termo “parte” se referir tanto parte autora quanto à parte ré, a 

antecipação da tutela, segundo dita o caput do artigo em análise, é do pedido 

constante na inicial, o que torna inquestionável que somente a parte autora 

poderá requerer a antecipação da tutela. 

Cabe aqui ressaltar que o réu, ao oferecer reconvenção, exerce 

verdadeiramente o papel de autor, sendo cabível na hipótese em tela o 

requerimento por parte deste da antecipação de tutela. 

Controversa é a questão quanto à possibilidade de concessão de tutela 

antecipada de ofício pelo juiz. 

Segundo lição de Antônio da Costa Machado: 

“Não podemos deixar de assinalar que, dizendo o caput 

do art. 273 que “o juiz poderá, a requerimento da parte, 

antecipar (...) os efeitos da tutela (...)” fica estabelecida, 

de maneira explícita a proibição da outorga da providência 
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de ofício e consagrado o princípio da iniciativa da parte, 

ou dispositivo, na seara antecipatória. Assim, com relação 

ao exercício da ação, vale aqui a normatividade 

fundamental contida nos art.s 2º e 262 do CPC, que 

enfatizam, respectivamente, os lados, negativo e positivo, 

do princípio da inércia da jurisdição: “Art. 2º. Nenhum juiz 

prestará a tutela jurisidicional senão quando a parte, ou 

interessado a requerer (...)” (ne procedat iudex ex officio); 

Art. 262. O processo civil começa por iniciativa da parte 

(...)”. Tal principiologia, a um só tempo, reserva ao titular 

do direito a soberana decisão sobre quando e como 

pleitear a providência jurisdicional, como assegura a 

eqüidistância e imparcialidade do juiz, o que, acrescido do 

contraditório, constitui parte do substrato jurídico da 

garantia do “devido processo legal” (MACHADO, 1998, 

p.523). 

Assim decidiu, também, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região: “A 

antecipação da tutela, nos termos do caput do art. 273 do CPC, exige pedido 

expresso da parte autora. Sua concessão de ofício traz ofensa expressa a essa 

regra processual, além de hostilizar o princípio da adstrição do juiz ao pedido 

conforme disposto nos arts. 2º e 128 do Diploma Processual” (TRF/DF - 

Primeira Turma - Processo: 1997.01000189948 - DJ 24/09/1998 – p.85 – Rel. 

JUIZ VELASCO NASCIMENTO). 

Carreira Alvim entende que a concessão de tutela antecipada depende, 

em regra, de pedido da parte, sendo defeso ao juiz deferi-la de ofício, mas 

apresenta como exceção a concessão de tutela antecipada de ofício pelo juiz 

prevista no art. 4º da Lei 5.478/68 (ALVIM, 2007, p.37). 

Para João Batista Lopes o juiz não pode conceder a tutela antecipada 

de ofício tendo em vista que o texto do art. 273 estar em perfeita harmonia com 

o art. 2º do CPC que, por sua vez estabelece que “Nenhum juiz prestará a 

tutela jurisdicional senão quando a parte ou o interessado a requerer, nos 

casos e formas legais” (LOPES, 2007, p.67). 



 26 
b) Prova Inequívoca e Verossimilhança 

A doutrina e os tribunais têm tido dificuldade em compreender como uma 

prova inequívoca pode gerar somente verossimilhança. 

Assevera Carreira Alvim que: 

“A expressão prova inequívoca deve ser entendida em 

termos, porquanto se ‘inequívoco’ traduz aquilo que ‘não é 

equívoco’, ou o que é claro, ou o que é evidente, 

semelhante qualidade nenhuma prova, absolutamente 

nenhuma, a reveste, pois toda ela, qualquer que seja a 

sua natureza (iuris tantum ou iuris et de iure) deve passar 

pelo crivo do julgador”. 

“E se assim é, a conclusão que se impõe é a de que a 

prova pode ingressar no processo como ‘inequívoca’ e ser 

tida, depois de encerrada a instrução, como a mais 

equívoca e imprestável delas” (ALVIM, 1995, p.114). 

Luiz Fux explica que “a ‘prova inequívoca’ para a concessão da tutela 

antecipada é a alma gêmea da prova do direito líquido e certo para a 

concessão do mandamus. É a prova desprovida de dúvidas, aquela cuja 

produção não deixa ao juízo outra alternativa senão a concessão da tutela 

antecipada” (FUX, 1994, p.109). 

O art. 273 fala em verossimilhança da alegação e também em prova 

inequívoca, embora uma coisa não pressuponha a outra. O juiz pode não 

depender da verossimilhança da prova para conceder a tutela antecipada se a 

pretensão, por exemplo, se assentar em fato incontroverso, caso em que 

deverá deter-se no simples exame do direito. 

Considera Luiz Fux que também se revela em prova inequívoca a 

alegação calcada em fatos notórios, incontroversos ou confessados noutro feito 

entre as partes, bem como aquela fundada em presunção iuris et de iure, haja 

vista que a presunção relativa admite prova em contrário. (FUX, 1994, p.110) 

Aqui também se faz necessário ressaltar que o conceito de 

verossimilhança dependerá sempre do subjetivismo de cada juiz no momento 

de decidir sobre o pedido de antecipação de tutela. O que é verossímil para um 
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juiz pode não ser para outro.  Mais que isso: o que parece ser verossímil pode 

simplesmente não sê-lo em verdade, bem como o que parece inverossímil 

pode ser verdadeiro. 

c) Fundado receito de dano irreparável ou de difícil reparação 

O risco aqui tem que ser concreto (e não hipotético), atual (iminente no 

curso do processo) e grave (potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar 

o direito firmado pela parte), cabendo ao juiz guiar-se pela experiência, bom 

senso e eqüidade para determinar se o dano (concreto, atual e grave) é 

irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista serem estes conceitos 

jurídicos indeterminados. 

Ainda que o texto da lei fale em receio de dano, é pacífico o 

entendimento de que ainda que o dano já tenha ocorrido, será cabível a tutela 

antecipada objetivando que este seja cessado, como é o caso, por exemplo, de 

protesto de título cambial já pago, determinando in limine litis a sua baixa no 

respectivo cartório. 

d) Ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto 

propósito protelatório do réu 

A simples interposição de recursos previstos em lei não pode ser 

interpretada como manifesto propósito protelatório. Há casos, porém, em que 

fica patente a intenção de procrastinar o curso do processo, como quando o 

réu insiste em discutir sobre matéria preclusa, retém autos além do prazo legal 

ou repete recurso anteriormente improvido. 

Vale ressaltar que a antecipação da tutela nesta hipótese não objetiva a 

punição do réu por litigância de má fé. A antecipação aqui objetiva somente 

impedir (ou reduzir) o ônus da demora processual a que dá (ou deu) causa o 

réu. 
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3.4 – Reversibilidade do provimento antecipatório de mérito 

 

Um aspecto a ser visto com cuidado é o que diz respeito à possibilidade 

de ser irreversível a tutela antecipada, pois o § 2º, do art. 273 do CPC, veda a 

concessão do provimento antecipado nessa hipótese. 

Precisa é a lição que procede de Luiz Orione, quando diz que: 

“É dever do juiz salvaguardar o núcleo essencial do direito 

fundamental à segurança jurídica, de molde a assegurar 

meios para que a possibilidade de reversão ao status quo 

ante não seja apenas formal, mas que se mostre efetiva 

na realidade fática.  Caso contrário, como bem advertiu 

Teori Albino Zavascki, “O perigo de dano não teria sido 

eliminado, mas deslocado, da esfera do autor para a do 

réu” (ORIONE, 2000, p.243). 

O que se evidencia complicado é a eventual ocorrência concomitante do 

perigo de dano irreparável e de irreversibilidade do provimento. Há que se 

encontrar uma fórmula que viabilize a preservação do bem da vida em litígio, a 

implicar em um necessário ajustamento entre o princípio da efetividade da 

jurisdição e o princípio da segurança jurídica 

Calmon de Passos e Cândido Dinamarco, fiéis ao texto da lei, são 

contrários à idéia da antecipação quando irreversível o provimento porque seria 

como deferir definitivamente sem que o réu pudesse exercer o seu direito de 

ampla defesa (PASSOS, 1999, p.34 e DINAMARCO, 1995, p.146). Por seu 

turno, Luiz Orione Neto invoca o princípio da proporcionalidade para justificar a 

concessão mesmo nessa circunstância sob o seguinte argumento: “A tutela 

antecipatória não poderá ser concedida quando puder causar um dano maior 

do que aquele que pretende evitar, vale dizer, ainda que provável o direito do 

autor, não se admite a antecipação de efeitos que impliquem em dano 

irreversível a valores mais relevantes da parte contrária” (ORIONE, 2000, p. 

249). 

Logicamente, ainda que irreversível a tutela antecipatória - mas se o 

dano decorrente da não concessão for maior do que o da concessão - a tutela 
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antecipada deverá ser deferida. No caso, o princípio da efetividade da 

jurisdição há que preponderar sobre o princípio da segurança jurídica, tendo 

em vista que na ocorrência de colisão entre esses dois princípios deve 

prevalecer aquele que, na espécie, garanta a preservação do maior bem 

jurídico em jogo.  

Arruda Alvim (ALVIM, 2000, p.398) fala em resolver-se em perdas e 

danos os prejuízos daquele que, eventualmente, sofrer os efeitos de uma 

antecipação irreversível, o que seria uma solução plausível para dirimir 

eventual caso grave, no qual o bem jurídico potencialmente prejudicado pela 

não concessão seja de grande relevância. 

Certo de que a irreversibilidade não pode ser oposta à concessão da 

tutela antecipada quando esta for a única forma de garantir a preservação de 

um bem jurídico maior do que aquele que seria preservado caso não concedido 

o provimento requerido, Antônio Cláudio da Costa Machado, aventa a hipótese 

de antecipação parcial dos efeitos para contornar o problema da 

irreversibilidade, figurando o exemplo da liberação de mercadorias perecíveis, 

que dependem de prévio controle fitossanitário permitindo que o autor retire a 

mercadoria somente para acondicioná-la em meio adequado a sua 

preservação, sem autorização, porém, para comercializá-la (MACHADO, 1999, 

p.490-491). 

Carreira Alvim nos alerta para o fato de que o perigo da irreversibilidade, 

circunstância impeditiva da tutela antecipada, deve ser entendido cum grano 

salis, pois, de outro modo, enquanto não ultrapassado o prazo legal para o 

exercício da ação rescisória, nenhuma sentença poderia ser executada de 

forma definitiva tendo em vista a impossibilidade de sua desconstituição. 

João Batista Lopes alude a uma improbidade técnica no §2º do art. 273. 

Para ele o provimento antecipado (decisão interlocutória) é sempre reversível: 

seja por haver sempre a possibilidade de interposição de recurso, seja por sua 

natureza provisória e revogável. Diante disso, João Batista Lopes entende que 

a razão da lei era de evitar que a concessão da tutela antecipada criasse fato 

consumado e definitivo, sem possibilidade de retorno a status quo anterior. 

Assim, estaria se abordando aqui a irreversibilidade dos efeitos práticos do 
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provimento e não propriamente a irreversibilidade do provimento somente 

(LOPES, 2007, p.83). 

Teori Albino Zavascki esclarece que a vedação do §2º do art. 273 deve 

ser relativizada, sob pena de se comprometer por inteiro o instituto da tutela 

antecipada. Com efeito, em muitas circunstâncias, a reversibilidade corre algum 

risco, mas mesmo nessas hipóteses é cabível a concessão da tutela, desde 

que manifesta a verossimilhança do direito alegado e dos riscos inversos, quais 

sejam, os decorrentes da sua não fruição imediata. Ao juiz se impõe, nessas 

hipóteses, fornecer meios adequados para assegurar em maior grau possível a 

viabilidade da reversão – através das garantias reais ou fidejussórias – pelo 

menos para garantir a reparação de eventuais indenizações. 

A reversibilidade do provimento deve ser entendida de maneira 

relativizada, uma vez que, segundo Luiz Guilherme Marinoni: 

“A irreversibilidade como impedimento à concessão 

da tutela antecipada não diz respeito aos efeitos materiais 

do provimento, mas a ele próprio, podendo inclusive na 

dúvida quando ao retorno do statu quo ante o juiz impor 

medidas assecuratórias que sejam capazes de proteger 

os direitos do réu contra prejuízos irreparáveis, a exemplo 

de constituições de caução, imposição de medidas 

condicionais, etc.” (MARINONI, 1999, p.138-139). 

Neste sentido Álvaro de Oliveira leciona: 

“Tampouco o requisito negativo da irreversibilidade dos 

efeitos da antecipação, poder-se-á aplicar sempre 

indiscriminadamente. A restrição generalizada e indistinta 

estatuída no § 2º do art. 273 trata o problema de forma 

míope, por privilegiar demasiadamente e de forma 

engessada, do ponto de vista da parte demandada em 

detrimento do autor da providência. Este também pode 

estar em risco de sofrer prejuízo irreparável, em virtude de 

irreversibilidade fática de alguma situação da vida. Só o 

órgão judicial está habilitado para apreciar o conflito de 
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valores no caso concreto... Essa realidade determina a 

validade normativa relativa da regra mencionada, pois 

sempre que se verificar o conflito o juiz haverá de se 

inclinar pelo provável titular do direito em discussão, sob 

pena de dificultar o acesso à jurisdição com violação 

evidente da garantia contida no inc. XXXV do art. 5º da 

Constituição da República” (apud SANTOS, 2000, p.209). 

 

 

3.5 – Tutela antecipada e o efeito suspensivo 

 

Com a introdução, no ordenamento jurídico-processual, do instituto da 

antecipação de tutela (Lei 8.952/94), fomentou-se a discussão acerca dos 

efeitos da apelação, quando esta fosse interposta de sentença que confirmasse 

liminar concedida em decisão interlocutória. A lei 10.352 de 26/12/01 

acrescentou o inciso VII ao art. 520, negando, taxativamente, efeito suspensivo 

à apelação quando esta fosse interposta de sentença que tivesse confirmado a 

antecipação da tutela.  

Assim, se não for caso de tutela antecipada initio litis, o autor suportará o 

ônus do tempo no processo de conhecimento, mas, se obtiver sentença 

favorável a sua pretensão, este ônus passará aos ombros do réu. 

Não seria justo que o autor, depois deste ter obtido a confirmação da 

antecipação da tutela por sentença, não pudesse continuar no gozo de seu 

direito, na suposição de uma possível reversão do resultado no julgamento da 

apelação.  

Vale lembrar que a regra geral vigente é de que haverá suspensão de 

eficácia da sentença até o seu trânsito em julgado ou até o esgotamento dos 

recursos de efeito suspensivo, salvo nas hipóteses consagradas nos incisos do 

art. 520. 

O inc. VII do art. 520 tem alcance não só para as sentenças 

condenatórias, mas também para toda e qualquer sentença, inclusive as 
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declaratórias e constitutivas em que tenha havido antecipação dos efeitos da 

sentença. 

Embora o inc. VII do art. 520 se refira apenas à sentença que “confirma 

a antecipação dos efeitos da tutela”, também se operará o efeito suspensivo 

quando a concessão da tutela ocorrer na própria sentença. 

No entendimento de João Batista Lopes, uma vez concedida a tutela 

antecipada, esta deve manter a eficácia que lhe é própria até que seja 

revogada pelo juiz. Assim sendo, qualquer eventual interposição de apelação 

no duplo efeito contra sentença de mérito não terá o condão de retirar a 

eficácia natural da tutela antecipada, que será mantida enquanto persistir a 

situação de perigo que a autorizou. Por outras palavras, para João Batista 

Lopes, “o efeito suspensivo da apelação não se estende à tutela antecipada, 

uma vez que o caráter incidental da medida só autoriza a interposição de 

agravo de instrumento que, em regra, não tem efeito suspensivo” (LOPES, 

2007, p.95). 

 

 

3.6 - Fungibilidade das tutelas de urgência 

 

A Lei 10.444/02 incluiu ao art. 273, CPC, um novo parágrafo (§ 7º), no 

qual criou uma verdadeira fungibilidade entre a tutela antecipada e a tutela 

cautelar. Segundo o dispositivo legal se o autor, a título de antecipação de 

tutela, requiser providência de natureza cautelar, poderá o juiz, quando 

presentes os respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter 

incidental. Haveria, portanto, uma verdadeira fungibilidade entre as tutelas, 

recebendo o autor uma medida cautelar, sempre que presentes os requisitos 

do fumus boni iuris e do periculum in mora, apesar de seu pedido ser no 

sentido de receber uma antecipação de tutela. Tratando-se de aplicação da 

fungibilidade, nos parece que os pressupostos de tal princípio deverão também 

estar presentes na concessão de cautelar no lugar da antecipação de tutela 

pleiteada. Dessa maneira, exige-se no caso concreto a ausência de erro 

grosseiro ou de má-fé, somente sendo aplicável o princípio se a confusão entre 
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as diferentes tutelas for justificável e demonstrado que o pedido foi decorrência 

justamente dessa dúvida objetiva de qual a tutela cabível. 

A possibilidade de concessão de medida cautelar no curso do próprio 

processo de conhecimento, sem a necessidade da instauração de um processo 

cautelar incidente, gera exceção à regra da autonomia da tutela cautelar. 

Podendo o juiz conceder a medida cautelar quando pleiteada tutela antecipada, 

não seria inadequado se imaginar que a parte peça diretamente a medida 

cautelar, no próprio processo de conhecimento, sem a necessidade de 

instauração de um processo próprio para isso. 

Não resta dúvida que o dispositivo falou menos do que deveria. Se a 

regra da fungibilidade permite a concessão de cautelar quando requerida a 

antecipação de tutela é inegável que a mesma seja também permitida para 

quando a cautelar é requerida, mas o caso é de antecipação de tutela. 

Registre-se somente que nesse caso, segundo João Batista Lopes, o juiz não 

poderá fazer a conversão de cautelar para tutela antecipada se o autor tiver 

ajuizado ação cautelar preparatória pleiteando providência de caráter 

antecipatório, pois, na hipótese, o pedido principal ainda não terá sido 

formulado (cf. LOPES, 2007, p.180). 

 

 

3.7 – Tutela antecipada em razão de pedido incontroverso 

 

Antes da introdução do parágrafo 6º no art. 273 do CPC, Luiz Guilherme 

Marinoni já comentava a respeito da possibilidade de concessão de tutela 

antecipada na hipótese de reconhecimento parcial da ação, ou quando 

verificasse a existência de pedido incontroverso. Entretanto, a tese era 

baseada no inciso II do art. 273 do CPC, através de interpretação analógica. 

Assim, a sustentação da possibilidade de concessão da tutela antecipada em 

razão de ponto incontroverso, que era de lege ferenda, passa a ser agora de 

lege lata (cf. ALVIM, 2003, p.127). 



 34 
O parágrafo 6º do art. 273 do CPC prevê a seguinte hipótese: se o autor 

de uma ação de indenização pleitear certo valor a título de danos materiais e 

outro valor a título de danos morais, e o réu, no prazo da defesa, contestar 

apenas os danos morais, conclui-se, que o pedido relativo aos danos materiais 

resta-se incontroverso, devendo o juiz conceder a tutela antecipada em relação 

ao ponto incontroverso, nos termos do referido parágrafo 6º do art. 273 do 

CPC. 

A questão central para obtermos a compreensão do alcance do 

dispositivo é definirmos o significado da expressão “pedido incontroverso”. 

Incontroverso não é apenas aquilo sobre o que não se foi discutido, ou seja, 

aquilo a cujo respeito não se estabeleceu controvérsia entre as partes. A mera 

ausência de oposição não significa, por si só, que o pedido é incontroverso 

para os fins do parágrafo 6º do art. 273 do CPC. A incontrovérsia ensejadora 

da medida antecipatória deve considerar e envolver a convicção do juiz no 

sentido de ter aquele pedido incontroverso como verossímil. 

Há que se levar em consideração também, para a concessão de tutela 

em relação a um pedido incontroverso (e verossímil), a ausência de qualquer 

impedimento de ordem processual. Assim, se for alegada incompetência, 

litispendência, coisa julgada ou falta de qualquer pressuposto processual ou 

condição da ação, estará configurado um pressuposto negativo para o 

deferimento da medida antecipatória, ainda que o pedido em si não tenha sido 

contestado. 

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery afirmam que: 

“Havendo admissão parcial da pretensão pelo réu, 

quando, por exemplo, o autor pede 200 e o réu admite a 

dívida, mas diz que o valor é de 100, na verdade há parte 

da pretensão sobre a qual não houve controvérsia. Nada 

obsta que o autor peça adiantamento da parte 

incontrovertida, sob a forma de tutela antecipatória, como, 

aliás, vem previsto no art. 186 bis do Código de Processo 
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Civil italiano, introduzido pela reforma que ocorreu 

naquele país em 1990” (NERY JÚNIOR, 2003, p.652). 

Embora o dispositivo legal em comentário faça referência apenas a 

"pedidos cumulados", deve haver interpretação a respeito da possibilidade de 

concessão da tutela antecipada quando existir também cumulação de ações, 

pois em ações cumuladas existem mais de um pedido e, caso um deles venha 

a ser incontroverso, será o suficiente para dar ensejo à tutela antecipada.  

É nesse sentido o comentário de J. E. Carreira Alvim: 

“A cumulação de pedidos é um fenômeno menos extenso 

do que o da cumulação de 'ações', pois enquanto neste se 

cumulam duas ações (demandas), com seus respectivos 

pedidos, num mesmo processo; naquela cumulam-se dois 

pedidos numa mesma ação, também num mesmo 

processo. Exemplo de ações cumuladas é a ação de 

alimentos com a ação declaratória incidental de 

reconhecimento de paternidade” (MOREIRA, 2002, p.87). 

Antes da reforma trazida pela referida Lei (nº 10.444/02), a tutela 

antecipada sempre foi vista como "medida provisória", em virtude da cognição 

"sumária" que o juiz realizava para concedê-la (desde que houvesse prova 

inequívoca e se convencesse da verossimilhança da alegação). Entretanto, 

com o advento do parágrafo 6º do art. 273 do CPC, a cognição nesse caso 

passou a ser esgotada, quando o juiz conceder a tutela antecipada na 

existência de incontroversa de pedidos (ou parte deles) cumulados, pois o 

processo terá o seu trâmite, apenas no que tange aos pontos e pedidos 

controversos.  

Para Luiz Guilherme Marinoni, o legislador entendeu por bem tratar do 

julgamento antecipado de parcela do pedido como tutela antecipatória parcial, 

inserindo sua previsão no parágrafo 6º do art. 273 do CPC, exatamente para 

subordiná-lo à possibilidade de revogação ou modificação, nos termos do §4º 

do mesmo artigo (MARINONI, 2007, p.359).  
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O dispositivo legal previsto no parágrafo 6º do art. 273 do CPC tem 

bastante relação com o fato de existir no processo civil brasileiro a proibição da 

contestação genérica, em homenagem ao princípio do "ônus da impugnação 

especificada", estabelecido pelo art. 302 do CPC, ou seja, ao deixar de 

impugnar um fato, será o mesmo tido como verdadeiro, salvo se não for 

admissível, a seu respeito, a confissão, ou se a petição inicial não estiver 

acompanhada do instrumento público que a lei considerar da substância do 

ato, ou então, se o fato estiver em contradição com a defesa, considerada em 

seu conjunto. Assim, caso o réu seja revel, pressupõe-se de regra, que o 

mesmo concordou com os fatos alegados na petição inicial, restando, portanto, 

incontroversa a pretensão do autor. 

Como dito anteriormente, antes da vigência do parágrafo 6º do art. 273 

do CPC, Luiz Guilherme Marinoni já defendia a tese da concessão da tutela 

antecipada na existência de pedidos incontroversos, tudo isso, com 

fundamento no inciso II do referido artigo e sob a justificativa de que o réu 

estaria protelando a realização de direitos incontroversos, ou por meio de 

apresentação de contestação sem qualquer matéria que pudesse rechaçar as 

alegações feitas na peça inicial, ou, quando o réu fosse revel (pois não seria 

justo admitir que a inércia do réu para apresentação de contestação fosse mais 

vantajosa que a apresentação de defesa que, embora não tivesse o condão de 

combater a petição inicial). 

José Carlos Barbosa Moreira, a respeito da tutela antecipada em 

decorrência de ponto incontroverso, aduz também sobre a possibilidade de 

concessão de tal medida quando restar incontroverso um ou mais dentre os 

pedidos cumulados, ou parte deles (MOREIRA, 2002, p.87).  

O mesmo autor vem complementar a reflexão, asseverando que não se 

exclui a possibilidade de concessão da tutela antecipada, no caso de haver, 

eventualmente, um comportamento por parte do réu, em protelar o direito do 

autor, não só por ato omissivo (falta de contestação), mas também, por ato 

comissivo (deixando, por exemplo, de fazer algo que lhe compete), sendo que, 
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nessas duas hipóteses, torna-se evidente a aplicabilidade do parágrafo 6º do 

art. 273 do CPC (MOREIRA, 2002, p. 206). 

Nessa mesma linha de raciocínio segue Humberto Theodoro Júnior, 

quando comenta a respeito do inciso II do art. 273 do CPC, deduzindo que o 

abuso, por parte do réu, tanto pode ocorrer na contestação, como em atos 

anteriores ao ingresso da ação judicial, como por exemplo, as notificações, 

interpelações, protestos ou troca de correspondência entre os litigantes, sendo 

que, o autor poderá demonstrar na própria petição inicial o abuso que vem 

sendo praticado pelo réu, para então pleitear a tutela antecipada (MOREIRA, 

2003, p.96).  

Deve ser lembrado que não é apenas o fato de não haver controvérsia 

pela falta de contestação que obrigará o juiz a conceder a tutela antecipada, 

pois o que deverá ser observado, nesse caso, é se o resultado buscado pelo 

autor é permitido dentro do ordenamento jurídico, em homenagem ao princípio 

da jura novit cúria. 

Teori Albino Zavascky nos ensina que: 

“À tutela antecipada em face de pedido incontroverso se 

aplica, em princípio, o regime geral das demais hipóteses 

de antecipação previstas no art. 273 do Código de 

Processo Civil: depende de requerimento; a decisão do 

juiz deve ser fundamentada e poderá ser revogada ou 

modificada a qualquer tempo, mantendo caráter provisório 

até a sobrevinda da sentença final” (ZAVASCKY, 2007, 

p.115). 

Não se pode deixar de lado que a legislação processual civil brasileira 

trata de alguns casos de julgamento antecipado da lide (antecipação de tutela), 

previstos no art. 330 do Código de Processo Civil, os quais, diferem, é óbvio, 

do instituto da tutela antecipada.  

João Batista Lopes ressalta a incoêrencia do sistema legislativo atual 

tendo em vista que em hipótese de revelia, o juiz não pode antecipar os efeitos 

do provimento final: o sistema prevê, para a hipótese, o julgamento antecipado 
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da lide. Assim, a concessão de tutela definitiva, sujeita a apelação no duplo 

efeito (art. 520, Código de Processo Civil), seria menos eficaz que a tutela 

provisória, razão pela qual se faz necessária nova reforma legislativa.  

Há uma vertente doutrinária que considera que em não havendo 

apresentação de contestação, deverá o juiz julgar, no caso de haver 

enquadramento no disposto do art. 330 do Código de Processo Civil, 

antecipadamente a lide, proferindo sentença e concedendo a tutela antecipada 

em tal decisão de mérito. Tudo isso, para que eventual recurso de apelação 

não seja recebido no efeito suspensivo, nos termos do art. 520, inciso VII do 

CPC, pois nenhuma proibição legal existe em se conceder a tutela antecipada 

na sentença, e assim, o efeito prático estaria salvaguardado, pois o autor 

poderia executar a sentença normalmente, ao invés de ter que esperar o 

julgamento de eventual apelação. 

Voltando ao exemplo da ação de indenização em que se pleiteiam 

danos materiais e morais anteriormente citado, em que o réu apenas contesta 

o pedido de danos morais, concluindo, então, haver incontrovérsia sobre o 

pedido de danos materiais, o processo somente tramitará sobre danos morais 

se concedendo a tutela antecipada em relação ao pedido dos danos materiais, 

tal decisão poderá ser revogada, nos termos do parágrafo 4º do art. 273 do 

CPC, ao dispor que “... a tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada 

a qualquer tempo, em decisão fundamentada". 

Existe o entendimento de que, embora a tutela antecipada tenha 

característica de provisoriedade, tal natureza, em hipótese alguma, terá 

aplicabilidade no caso do parágrafo 6º do art. 273 do CPC. Esse é o 

posicionamento de Joel Dias Figueira Júnior, que descreve: 

“Se a antecipação da tutela tomou como fundamento o 

reconhecimento parcial do pedido, ou, no caso de 

cumulação de ações, o reconhecimento integral de uma 

das demandas, a decisão judicial concessiva dos efeitos 

fáticos, nada obstante interlocutória (de mérito), não será 

provisória, mas satisfativa definitiva, sendo impossível, por 
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conseguinte, o juiz modificar o conteúdo decisório, 

quando da prolação da sentença de mérito. Nesse caso, 

estamos diante, na realidade, não de tutela antecipada, 

mas de verdadeiro julgamento antecipado e fracionado da 

lide com execução imediata da decisão em sua parte 

incontroversa, decorrente do reconhecimento do pedido 

(parcial) ou integral de uma das ações cumuladas” (in 

NERY JUNIOR, 2003, p.652). 

Percebe-se que aqueles que entendem não haver provisoriedade na 

decisão que concede a tutela antecipada, com fundamento no parágrafo 6º do 

art. 273 do CPC, são os que defendem a tese de existir o fracionamento de 

decisão (sentença) que aprecia os pedidos formulados na petição inicial, pois 

vêem em tal decisão, um verdadeiro julgamento antecipado da lide. 

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery têm o entendimento 

de ser provisória, e também produzir eficácia de título executivo judicial, a tutela 

antecipada do parágrafo 6º do art. 273 do CPC, ainda que o processo seja 

extinto sem julgamento de seu mérito. Verifica-se ainda que os referidos 

autores, com o intuito de explicar a natureza jurídica da tutela antecipada no 

caso do mencionado dispositivo legal, descrevem que essa decisão tem caráter 

de decisão interlocutória definitiva de mérito, produzindo efeito da coisa julgada 

material. 

No caso da tutela do parágrafo 6º do art. 273 do CPC, o melhor 

entendimento é de dar o caráter de decisão interlocutória, e não de uma 

sentença, pois não há permissivo legal no ordenamento jurídico brasileiro que 

possibilite a divisão de julgamento em um único processo, ou seja, não pode 

haver duas sentenças para analisar os pedidos de uma única petição inicial, 

até porque, o objeto do processo é concentrado exclusivamente nos pedidos 

do autor, e com isso, o juiz deve analisá-los todos de uma só vez ao proferir a 

sentença. 

Assim, por exemplo, no caso de em uma ação existirem dois pedidos 

condenatórios, e um deles tornar-se incontroverso, a tutela antecipada será 
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concedida para este pedido (e o autor poderá pleitear o cumprimento de tal 

decisão interlocutória, ou seja, executá-la, no sentido amplo da palavra), sendo 

que o processo prosseguirá em relação ao pedido controverso. No caso de 

procedência dos pedidos, o juiz, ao prolatar a sentença, deverá confirmar 

definitivamente a tutela antecipada concedida anteriormente, com isso, o 

processo terá apenas uma única sentença para todos os pedidos formulados 

na petição inicial.  

Dessa forma, fica afastado o entendimento de que deve ocorrer um 

fracionamento da decisão (sentença), pois não se pode dar caráter de 

antecipação de tutela, mas sim, de tutela antecipada àquele pedido 

incontroverso. 

De acordo com o atual sistema processual brasileiro, e após o advento 

do parágrafo 6º do art. 273 do CPC, verifica-se que nesse caso, ou seja, na 

existência de concessão de tutela antecipada em decorrência de pedido 

incontroverso, ocorre o esgotamento da cognição por parte do juiz, o que de 

início, impossibilita-o de revogar a tutela antecipada quando do proferimento da 

sentença, exceto nos casos de matéria de ordem pública, em que o juiz deve 

conhecer de ofício (art. 267, parágrafo 3º e art. 301, parágrafo 4º, ambos do 

CPC), para pôr termo ao feito, sem a apreciação de seu mérito. 

Na decisão que concede a tutela antecipada fulcrada no parágrafo 6º do 

art. 273 do CPC, ao que parece, ocorrerá apenas uma preclusão judicial, tendo 

em vista que o juiz não mais fará qualquer instrução probatória sobre o pedido 

incontroverso (em virtude do esgotamento da cognição), com isso, o processo 

somente prosseguirá em relação ao pedido controverso. 

Assim, para que a decisão interlocutória que concedeu a tutela 

antecipada em decorrência de pedido incontroverso torne-se definitiva, deverá 

o juiz confirmá-la na sentença, já que todos os pedidos formulados pelo autor 

deverão ser apreciados definitivamente por conta da prolação da sentença; 

caso contrário, estará infringindo o disposto no art. 460 do CPC, vez que a 

sentença será citra petita (NERY JÚNIOR, 2003, p.780). 
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Para explicar melhor que a natureza jurídica da tutela antecipada do 

parágrafo 6º do art. 273 do CPC é de decisão interlocutória, e, também, para 

demonstrar que tal decisão não faz coisa julgada material em vista de ocorrer 

apenas uma preclusão judicial, Daniel A. Assumpção Neves observa o 

seguinte: 

“Conforme disciplina nosso ordenamento, as matérias de 

ordem pública podem ser conhecidas pelo juiz a qualquer 

momento e ex officio, o que o obrigará a extinguir o 

processo sem julgamento de seu mérito. Pois bem, 

imaginemos a hipótese em que o juiz antecipa a tutela 

com base no reconhecimento parcial do pedido, 

prosseguindo-se o processo com relação à parte do 

pedido que permanece controversa. Num determinado 

momento, percebe-se a ausência de uma das condições 

da ação, ou a de um pressuposto processual positivo, ou 

ainda a presença de um pressuposto processual negativo. 

O juiz, diante dessa nova realidade, deve extinguir o 

processo sem o julgamento de seu mérito, revogando 

eventual tutela antecipada concedida” (in MOREIRA, 

2003, p.05). 

Se o pronunciamento que antecipou a tutela estiver dotado de coisa 

julgada material ou da dita preclusão pro iudicato, ele não poderá ser atingido 

pela extinção do processo e manterá, assim, sua eficácia. A situação é, no 

mínimo, curiosa. Um processo que não contém requisitos suficientes para seu 

julgamento de mérito ainda assim estaria sendo apto a produzir a coisa julgada 

material, o que, evidentemente, no estágio atual de nosso ordenamento, é 

manifesto absurdo. Nesses casos parece-nos claro que a decisão concessiva 

da antecipação, não apresentando qualquer efeito fora do processo em que foi 

proferida, perderá automaticamente sua eficácia.  

Parece ser esse o melhor entendimento, eis que o Poder Judiciário não 

poderá apreciar o mérito de um feito, caso não estejam presentes, por 
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exemplo, as condições da ação ou então se o autor abandonar a causa no 

curso do processo, mesmo que nesse processo o juiz tenha concedido a tutela 

antecipada em razão da existência de pedido incontroverso. E se o juiz tiver 

concedido a tutela antecipada, deverá o mesmo revogá-la, nos moldes do 

parágrafo 4º do art. 273 do CPC. 

 

 

3.8 – Tutela antecipada e seus recursos 

 

A concessão de tutela antecipada até a sentença se dá por decisão 

interlocutória. Mas a antecipação também pode ser defira por ocasião da 

sentença, para afastar o efeito suspensivo da eventual apelação.  

O problema que se gera, então, diz respeito à forma de impugnação a 

ser manejada. A rigor, a antecipação faz parte da sentença nesta hipótese, 

sendo, portanto, passível de impugnação por apelação. Ocorre que a apelação 

pode demorar a subir. Pode-se sugerir, no intuito de solucionar esta questão, a 

utilização do agravo de instrumento, mas isso iria violar o princípio da unicidade 

recursal, segundo o qual uma decisão somente pode ser impugnada mediante 

um único recurso, em regra. Dentre os que concebem o agravo como saída, de 

modo que a decisão seria substancialmente cindida, está Teori Albino Zavaski 

para quem: “O ato do juiz que aprecia o pedido de antecipação da tutela é 

materialmente autônomo, distinto e inconfundível como da sentença, razão 

pela qual, também nesses casos, é atacável por recurso de agravo de 

instrumento”. 

Esta se nos parece a melhor solução, pois entre a intimação da 

sentença e a tramitação do eventual recurso em primeiro grau pode demandar 

prazo significativo, não se afigurando a impetração de mandado de segurança 

uma resposta prática e consentânea à necessidade de redução do número de 

processo e de celeridade.  

Mas uma vez que a causa esteja no segundo grau, o pedido de 

antecipação deverá ser formulado diretamente naquela instância, qualquer que 
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seja a hipótese, sendo certo que, neste caso, a decisão do relator estará sujeita 

a agravo regimental.  

 

 

3.9 – Tutela antecipada contra a Fazenda Pública 

 

Muito se discute a respeito da possibilidade de concessão de tutela 

antecipada contra a Fazenda Pública. A doutrina é por demais controvertida a 

esse respeito, havendo fortes argumentos tanto para a possibilidade, quanto 

para a negatividade da aplicação da antecipação. 

Aqueles que se posicionam pelo não cabimento da antecipação 

argumentam que o art. 475, I, CPC impõe o reexame necessário da sentença 

proferida contra a Fazenda Pública, que não produz efeito enquanto não 

confirmada pelo tribunal, em face do duplo grau obrigatório de jurisdição. 

Também argumentam que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública 

dependem de precatório judiciário (art. 100, caput, CR), o que inviabilizaria 

qualquer pagamento ao largo dele. 

J. E. Carreira Alvim entende que a remessa ex officio não passa de um 

expediente destinado a suprir a inércia dos representantes judiciais da Fazenda 

Pública, quanto à interposição do recurso voluntário. Assim, os efeitos 

decorrentes da sentença proferida contra a Fazenda Pública são exatamente 

os mesmos que os da sentença proferida contra qualquer parte privada, e da 

qual se interpôs apelação, ou seja, só permitem execução, em princípio, depois 

do trânsito em julgado. Se não se admitisse a antecipação da tutela por estar a 

sentença proferida contra a Fazenda Pública sujeita à remessa necessária, 

também não se poderia admitir a antecipação de tutela em nenhum  caso em 

que a apelação voluntária tenha duplo efeito, por força do caput do art. 520. 

Os efeitos de uma sentença proferida contra a Fazenda Pública não são 

distintos daqueles que emanam de outras sentenças, pois a distinção está 

apenas no fato de que, enquanto as sentenças, em geral, podem ou não ser 

submetidas ao duplo grau, dependendo da vontade da parte vencida, a 

proferida contra a Fazenda Pública sempre será reapreciada, por força da 
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vontade da lei, com o que se evitam prejuízos ao Estado em decorrência do 

descaso ou do descuido dos seus representantes judiciais. O duplo grau 

apenas representa para as partes, quer seja o Estado, quer seja o particular, a 

certeza de reapreciação de um ato decisório, mas nunca, a imunidade contra a 

antecipação de efeitos, uma vez que esta visa justamente impedir que a tardia 

reapreciação da causa signifique injustiça para o autor. 

No que diz respeito à questão da necessidade de expedição do 

precatório judiciário, J. E. Carreira Alvim esclarece que o art. 100 da 

Constituição Federal estabelece o pagamento em ordem cronológica à conta 

dos créditos respectivos, mas cria uma espécie de precatório “especial” para 

pagamento de créditos de natureza alimentícia e não faz nenhuma restrição a 

pagamentos decorrentes de tutela antecipada, até porque estes, além de não 

resultarem de sentença, consistem em medida de urgência, que não é 

compatível com o instituto do precatório. 

João Batista Lopes (LOPES, 2007, p.117) esclarece que a concessão de 

tutela antecipada nas ações condenatórias não implica dispensa das 

formalidades exigidas por lei, notadamente a expedição do competente 

precatório. A vantagem da antecipação, em seu entendimento, estaria na 

redução do tempo de demora do processo que permitiria ao autor, favorecido 

pela medida, ocupar, desde logo, lugar na fila dos precatórios. 

Segundo Teori Albino Zavascky, a demora no pagamento - característica 

do regime do precatório - não deve existir em se tratando de dívida 

considerada de pequeno valor, tendo em vista que sua satisfação não está 

sujeita ao referido regime (art. 100, §3º, CR), sendo admitido até mesmo que, 

em caso de extrema urgência, o próprio regime de impenhorabilidade dos bens 

públicos seja relativizado, legitimando o sequestro de verbas públicas para 

atender a medida de antecipação. 

O cearense Hugo Brito Machado, a respeito da questão dos precatórios 

e da reversibilidade tratada no § 2º, do art. 273, do CPC, teoriza: 

"A sentença, mesmo sem trânsito em julgado, 

quando nesta houver sido concedida antecipação, ou a 

decisão interlocutória, presta-se como título adequado a 
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instruir o precatório. Quando o juiz determinar a sua 

expedição, deixará claro que se trata de execução 

provisória, em face da nova figura processual, e dirá que 

o valor correspondente deve ser colocado à disposição do 

juízo. É certo que a Fazenda pública não pode ficar 

desprotegida. O valor a ser pago ao contribuinte, autor da 

ação de repetição de indébito tributário, em cumprimento 

do precatório, deve permanecer depositado até que 

transite em julgado a sentença final. Esse depósito será a 

garantia de que não se criou uma situação irreversível. É 

possível, outrossim, o próprio pagamento ao contribuinte, 

se este ofertar caução idônea. Na eventual ocorrência de 

trânsito em julgado de sentença julgando a ação 

improcedente, o valor à disposição do juízo será 

convertido em renda da Fazenda Pública" (MACHADO, 

1996). 

A Fazenda Pública não pode passar ao largo do instituto da tutela 

antecipada, tendo em vista inclusive o fato de ser objetiva a responsabilidade 

que informa os atos de seus agentes públicos, quando ajam nesta qualidade. 

Assim, uma vez provado que o dano foi ocasionado pelo preposto da Fazenda 

Pública, agindo na qualidade de agente público, e estando presente os demais 

requisitos legais, é possível a antecipação, total ou parcial, da indenização. Até 

porque não haveria sentido que uma pessoa, tendo sido vítima de 

atropelamento por um veículo particular, tivesse direito à antecipação de tutela 

consistente em uma soma de dinheiro para o sustento da família e, não o 

tivesse uma outra pessoa vítima de atropelameto por veículo de propriedade do 

Poder Público. 
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CAPÍTULO IV 

PROCEDIMENTOS ESPECIAIS E 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

Os denominados procedimentos especiais não apresentam tutela 

substancialmente diversa daquela que pode ser prestada no processo de 

conhecimento sujeito ao rito ordinário. Também nos procedimentos especiais 

se busca tutela condenatória, executiva lato sensu, mandamental, declaratória 

e constitutiva. Ao aludir a lei codificada a procedimentos especiais, determinou 

procedimento e rito diferenciado, uma organização estrutural e sequencial de 

atos, mas não criou um gênero novo de tutela. Não existe uma 

incompatibilidade entre a antecipação de tutela e os procedimentos especiais. 

Nos procedimentos especiais as limitações à antecipação de tutela não são 

diferentes daquelas do procedimento comum. A análise de cada situação 

revelará o cabimento da antecipação, não se podendo afirmar a priori que 

determinado procedimento não admite a medida prevista no art. 273 do CPC. 

Ressalte-se que, mesmo antes da reforma de 1994, no CPC e em leis 

extravagantes, algumas ações já consagravam, em certa medida, a 

antecipação da tutela, como, por exemplo, ações possessórias, embargos de 

terceiro, ação popular, ação civil pública, mandado de segurança, ação 

expropriatória, ação direta de inconstitucionalidade, ações locatícias e algumas 

demandas previstas no Código de Defesa do Consumidor. 

Calmon de Passos, a propósito do tema, observa que: 

“Se a antecipação é possível no processo de 

conhecimento, ela o é por disposição geral, donde ser 

extensível, subsidiariamente, ao procedimento sumário 

(antigo sumaríssimo) e aos especiais, salvo havendo 

absoluta incompatibilidade”.  

João Batista Lopes não vislumbra, em princípio, necessidade de 

antecipação de tutela em relação aos procedimentos especiais, seja porque a 

sua especificidade não permite, seja porque o legislador já estabeleceu as 
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hipóteses de adiantamento da tutela. Contudo, entende o autor ser possível a 

concessão de tutela antecipada, se presentes os seus requisitos, após a 

contestação, uma vez que o procedimento especial deste momento em diante, 

segue o procedimento ordinário (conf. LOPES, 2007, p.110).  

 

 

4.1 – Antecipação de tutela nas ações possessórias 

 

A doutrina diverge no que concerne ao cabimento da antecipação do art. 

273 nas ações possessórias.  

Nos dizeres de Arruda Alvim: 

"Aspecto mais delicado é o de saber se é possível 

a tutela antecipatória em determinados procedimentos 

especiais, v. g., como no caso de possessórias. As ações 

possessórias, através da possibilidade de medida liminar, 

contêm, historicamente mesmo, um sistema que guarda 

alguma similitude com a antecipação da tutela. O 

problema que se coloca é saber se, conquanto o autor 

haja promovido a ação ‘depois de ano e dia, e, portanto, 

sem direito a medida liminar', se se configurarem os 

pressupostos do art. 273, se ainda assim, poderá ter 

direito à tutela antecipada”. 

É o próprio Arruda Alvim quem propõe a solução: 

"Em nosso sentir a resposta é positiva, pois que a 

fonte da liminar, quando a possessória é promovida 

dentro de ano e dia é uma, ao passo que, a razão de ser 

da tutela antecipada é outra, ou são outras. Mas é 

evidente que, nesse caso, o juiz deverá avaliar o tempo, 

as condições a posse etc.” (ALVIM, 1996) 
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Nelson Nery Júnior reconhece a possibilidade de antecipação da tutela 

na ação de força velha, lembrando que a mesma tem rito ordinário e, portanto, 

comporta a medida. 

De opinião mais restritiva, é Joel da Figueira Júnior que afirma: 

“As ações interditais que têm por objeto a tutela da 

situação possessória cuja moléstia data de menos de ano 

e dia encontram sustentáculo instrumental bem definido 

em termos de especialização e procedimento”. 

É Joel da Figueira Júnior que leciona: 

“Se em ação interdital de rito especial (portanto 

ajuizada no prazo adequado de ano e dia) o pedido de 

liminar possessória vier a ser negado, no decorrer do 

processo, após o oferecimento da resposta ou em razão 

do comportamento processual do réu, poderá o autor 

formular novo requerimento de antecipação da tutela, 

desta feita baseado no inc. 11 do art. 273, ou seja, em 

face da caracterização do abuso de direito de defesa ou 

manifesto propósito protelatório do sujeito passivo da 

demanda?  

Neste caso, parece-nos que a resposta é negativa, 

porquanto não basta somente a comprovação do requisito 

assinalado no inc. II do art. 273, fazendo-se 

imprescindível também a existência de prova inequívoca 

do alegado na peça inicial, capaz de formar no julgador 

um juízo de verossimilhança, nos termos do estatuído no 

"caput" do mesmo dispositivo; estamos, portanto, diante 

da necessária conjugação de elementos, sem a qual a 

tutela não podeºº ser antecipada.  

Ora, se o magistrado não encontrou nos autos 

elementos probatórios, e, via de conseqüência, de 

convicção, suficientemente robustos para ensejar a 
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concessão da proteção interdital antecipatória in limine 

litis ou após audiência de justificação, não há que se falar 

em existência de prova inequívoca; caso contrário, já 

deveria ter concedido a tutela urgente em fase 

procedimental antecedente. (FIGUEIRA JÚNIOR).  

João Batista Lopes não discrepa desse entendimento, afirmando que 

“superada a fase inicial e tomando o processo o curso ordinário (art. 931, CPC), 

é possível a concessão de tutela antecipada, que, porém, a toda evidência, não 

terá mais caráter liminar. Diversos são os fundamentos da liminar possessória 

e da tutela antecipada: a negativa da primeira não impede a concessão da 

segunda. O que não se afigura admissível é o autor formular pedido bifronte, 

isto é, liminar possessória e tutela antecipada” (LOPES, 2007, p.110). 

Verifica-se, assim, que a maioria da doutrina admite a antecipação da 

tutela nas ações possessórias originalmente de força velha. Havendo restrições 

significativas quanto a sua aplicação nas ações possessórias de força nova 

após o prazo de ano e dia. 

 

 

4.2 - Antecipação de tutela na ação rescisória 

 

A ação rescisória apresenta como principais características o fato de ter 

por objeto um julgado e por ser caso de competência originária de tribunal. 

Todavia, quanto a seu conteúdo, não difere de outras demandas. Nada obsta, 

portanto, que efeitos desta ordem sejam antecipados. 

A esse respeito é pertinente a reflexão de Teori Albino Zavascki, 

segundo o qual: “As duas regras, em princípio, não são incompatíveis, podendo 

conviver harmonicamente no mesmo sistema, uma privilegiando o instituto da 

coisa julgada, que é constitucional, a outra oferecendo meios para o resguardo 

da efetividade do direito de ação, que também é constitucional” (ZAVASCKI, 

2007, p.218). 



 50 
Após salientar que a suspensão do julgado rescindendo não é medida 

cautelar, mas verdadeira antecipação de tutela, conclui que “não pode haver 

dúvida quanto ao cabimento da suspensão do julgado rescindendo”, de modo 

que “a sentença da ação rescisória, como todas as demais sentenças, deve ser 

resguardada contra os riscos de ineficácia a que esteja eventualmente sujeita. 

Não há porque fazer exceção a esse respeito. A ação rescisória é admitida de 

modo expresso em vários dispositivos da Constituição e não teria sentido 

algum atribuir direito de ação e não garantir a potencialidade de eficácia da sua 

eventual procedência” (ZAVASCKI, 2007, p.226).  

Athos Gusmão Carneiro, por sua vez, lembra que há inclusive 

consagração legislativa para o cabimento da antecipação em sede de ação 

rescisória, indicando o parágrafo único do art. 71 da lei nº 8.212/91. Além da 

além do art. 15 da Medida Provisória nº 2.180-35, ainda que exista referência 

equivocada ao poder geral de cautela. 

João Batista Lopes leciona que “não se cogitou, de início, de estender o 

alcance do instituto à ação rescisória, uma vez que, por expressa disposição 

legal, o ajuizamento dessa ação não impede a execução do julgado.”. 

Autorizada doutrina tinha entendimento no sentido de que não se poderia opor 

um juízo de verossimilhança a um juízo de certeza, porque a coisa julgada 

constituía garantia constitucional, bem como a concessão do adiantamento de 

tutela implicaria em reabertura de uma causa já julgada definitivamente. 

Entretanto, a doutrina inclinou-se, posteriormente, em sentido oposto com 

sólidos argumentos, concluindo João Batista Lopes que “somente em hipóteses 

excepcionais se deve admitir a tutela antecipada na ação rescisória, uma vez 

que o prestígio da coisa julgada atende ao interesse público e à paz social” 

(LOPES, 2007, p.130). 

Já Nelson Nery Júnior assevera que “na ação rescisória, em tese, pode 

ser concedida a antecipação de tutela. O relator deverá ter a prudência de 

observar os requisios legais para a concessão da medida, atentando também 

para o art. 489 do CPC que dispõe não haver suspensão dos efeitos da 

sentença ou do acórdão rescindendo pelo simples ajuizamento da rescisória.”. 
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J. E. Carreira Alvim entende, por princípio, que “se a tutela antecipada 

se apóia nos requisitos previstos no art. 273, dentre os quais a 

verossimilhança, e a sentença rescindenda tem como principal característica a 

certeza, seria impossível sobrepor aquela a esta para efeito de antecipação de 

tutela liminar em sede rescisória” (ALVIM, 2007, p.215). 

E continua, relatando que vislumbrou “casos tópicos de possiblidade de 

concessão de tutela antecipada em ação rescisória”, quando “a realidade grita 

mais forte que a teoria”, como, por exemplo, em hipótese de propositura de 

ação rescisória para desconstituição de acórdão denegatório de benefício 

previdenciário para rurícula em virtude de insuficiência de prova material, 

visando obter seu reconhecimento. Para J. E. Carreira Alvim, não se pode 

exigir que uma pessoa idosa, com mais de oitenta ou noventa anos, aguarde o 

julgamento da ação rescisória, quando é mais do que provável que esta 

decisão lhe seja favorável. Nesta hipótese, antecipar a tutela seria mais do que 

o exercício da jurisdição, seria o exercício da justiça distributiva (ALVIM, 2007, 

p.216). 

Teori Albini Zavascky observa que 

“A inexistência de efeito suspensivo na ação rescisória, 

previsto na primeira parte do art. 489, do Código de 

Processo Civil, deve ser interpretada sistematicamente, 

de modo a não inibir a incidência dos demais preceitos 

legais, como o do art. 273, CPC, a ele superveniente, que 

permite antecipar efeitos da tutela quando isso for 

indispensável à preservação do direito afirmado na inicial, 

e, mais ainda, de modo a não inviabilizar a eficácia 

concreta do direito à ação rescisória, assegurado na 

própria Constituição” (ZAVASCKI, 2007, p.227).  
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4.3 – Antecipação de tutela no procedimento monitório 

 

O procedimento monitório parte da premissa de que um direito 

evidenciado por prova escrita, em regra, não sofre contestação plausível. 

Assim, para que se inibisse a inércia do réu, o legislador previu que fosse, do 

réu, exigida a proprositura de embargos para o desenvolvimento do 

contraditório. 

Assim sendo, não parece ser razoável a tese que aponta para a 

impossibilidade da tutela antecipatória sob o argumento de que o art. 273 do 

Código de Processo Civil fala em abuso do direito de defesa e em manifesto 

propósito protelatório do réu. Não é difícil perceber que o devedor exerce a sua 

defesa através de embargos, não estando livre de ser tentado dela abusar ou 

de ser tentado em protelar. 

Para Luiz Guilherme Marinoni “a tutela antecipatória baseada em abuso 

de direito de defesa somente é cabível no procedimento monitório, na hipótese 

de prova do fato constitutivo do direito de crédito e na presença de embargos 

que exijam prova testemunhal e/ou pericial e também afigurem-se como 

provavelmente infundados.”. 

No procedimento monitório também é possível a tutela antecipatória com 

base em fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 273, I, 

do Código de Processo Civil). Apesar de, em primeira vista, parecer que a 

tutela cautelar de arresto seja suficiente para proteger o credor, muitas das 

vezes o direito de crédito é imprescindível para a tutela de um outro direito que 

lhe é conexo. A tutela antecipatória, em casos como esses, segundo Luiz 

Guilherme Marinoni, “não se destina a assegurar o juízo ou a viabilidade do 

direito de crédito, mas sim a realizar antecipadamente o direito de crédito para 

permitir a efetiva tutela de um direito que lhe é conexo” (MARINONI, 

2007,p.191). 
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4.4 – Antecipação de tutela em segunda instância 

 

Os operadores do direito esforçam-se em ampliar o âmbito da tutela 

antecipada de modo a permitir sua aplicação em segunda instância, tendo em 

vista o atraso no julgamento das apelações em decorrência do acúmulo de 

recursos nos tribunais estaduais e superiores. Esclareça-se, desde logo, que 

este não foi o objetivo primeiro da redação do art. 273 do Código de Processo 

Civil. 

A tutela antecipada em segunda instância não teria por escopo acelerar 

o julamento do mérito, mas sim adiantar os efeitos práticos do provimento, uma 

vez presentes os requisitos do art. 273 do Código de Processo Civil. 

Na opinião de João Batista Lopes, só se justifica o adiantamento desses 

efeitos práticos do provimento final “quando houver forte possibilidade da 

existência do direito e risco de dano (ou abuso do direito de defesa)”. 

Para Teori Albino Zavascky: 

“Se a sentença recorrida tiver julgado procedente a 

demanda, e o recurso que aguarda o julgamento tiver 

efeito apenas devolutivo, poderá a parte requerer a 

execução provisória do julgado, tornando-se 

desnecessário pedido específico de antecipação dos 

efeitos da tutela (que já estará autorizado pela não 

suspensividade do recurso)”. 

E continua: 

“Porém, (a) se a sentença recorrida tiver sido de 

improcedência ou meramente terminativa (extintiva do 

processo sem julgamento do mérito), ou, ainda, (b) se o 

recurso interposto da sentença de procedência tiver sido 

recebido no duplo efeito, pode a parte, demonstrando a 

configuração dos pressupostos do art. 273 do Código de 

Processo Civil, requerer e ter atendido pedido de 
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antecipação da tutela. A circunstância de estar o processo 

na sua fase recursal não é empecilho a tal pretensão, eis 

que, como já se afirmou reiteradamente, antecipar a tutela 

constitui não antecipação de uma sentença, mas um 

adiantamento dos atos executivos da tutela definitiva (...)” 

(ZAVASCKY, 2007, p.144).  

 

 

4.5 – Antecipação de tutela e ação de despejo 

 

A hipótese é controvertida na doutrina e na jurisprudência. Mas não 

podemos olvidar o caráter protetivo da legislação da legislação especial e da 

irreversibilidade dos efeitos. 

O cabimento da liminar fora das hipóteses da lei de locações, portanto, 

somente poderá ser analisado diante de cada caso concreto. 

 

 

4.6 – Antecipação de tutela e juizados especiais 

 

A especialidade na hipótese é de rito, e não de espécie de tutela, de 

modo que não fica inviabilizada a antecipação de tutela nos juizados especiais.    

 

 

4.7 – Antecipação de tutela nas ações coletivas 

 

De modo geral, pode-se dizer que a tutela antecipada nas ações 

coletivas se sujeita ao regime estabelecido no art. 273 e parágrafos e no art. 

461, §3º, do Código de Processo Civil. 

Entretanto, as ações coletivas estão regidas por leis especiais, 

notadamente, o Código de Defesa do Consumidor e a Lei da Ação Civil 
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Pública, de modo que, o manejo da tutela antecipada deve harmonizar-se com 

as disposições de tais diplomas. 

 

 

4.8 – Antecipação de tutela em mandado de segurança 

 

João Batista Lopes afirma que apesar de a liminar em mandado de 

segurança apresentar vários pontos com a tutela antecipada, com ela não se 

identifica. Esclarece que a tutela antecipada pode ser concedida a qualquer 

tempo, em qualquer grau de jurisdição e que não tem prazo legal de eficácia. 

Atenta também para o fato de que a liminar em mandado de segurança pode 

ser concedida de ofício, o que não ocorre em relação à tutela antecipada que, 

nos ditames do art. 273 do CPC, depende de requerimento da parte. 

João Batista Lopes identifica a possibilidade de ser concedida tutela 

antecipada em mandado de segurança, caso tenha sido indeferida a liminar e, 

posteriormente, ao longo da instrução, se verificar a hipótese do inciso II, do 

art. 273 do CPC (LOPES, 2007, p.115). 

J. E. Carreira Alvim entende que toda antecipação de tutela tem 

natureza provisória, no sentido de que sua eficácia depende do provimento 

final, mas registra que ela não tem natureza cautelar. Também se posiciona no 

sentido de que a Lei nº 1.533/51 não precisa valer-se do disposto no art. 273 

porque direito “líquido e certo” é mais do que a simples “verossimilhança”, 

apesar de aludir que a jurisprudência “não vem se contentando com as regras 

próprias do processo especial instituído pela Lei nº 1.533/51, fazendo, 

desnecessariamente, freqüente alusão ao art. 273 nos feitos de índole 

mandamental” (ALVIM, 2007, p.197). 

Teori Albino Zavascki leciona que a concessão de medida liminar em 

mandado de segurança muito se assemelha à antecipação de tutela prevista 

no art. 273, I. Argumenta que a antecipação de tutela prevista no art. 273, I do 

CPC tem por finalidade apenas acautelar o direito ameaçado por risco de dano, 

circunstância que de modo algum compromete sua natureza antecipatória. Esta 
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antecipação em caráter provisório é exatamente o que ocorre na liminar em 

mandado de segurança. 

Assim também entende Calmon de Passos: 

“A liminar do writ é um adiantamento 

(provisoriedade) da tutela que se pretende obter a final 

(definitividade). Destarte, nenhuma diferença substancial 

existe entre a liminar e a sentença final a ser proferida no 

pleito em que foi deferida ou indeferida. Só divergem no 

seu alcance: provisório, numa, por conseguinte, resolúvel: 

definitivo na outra, por conseguinte apta a transitar em 

coisa julgada material. E também quanto aos 

pressupostos” (PASSOS, 1989, p.47). 

Teori Albino Zavascki tece algumas considerações a respeito das 

dessemelhanças entre a liminar em mandado de segurança e a antecipação de 

tutela, fazendo desde logo a ressalva de que estas dessemelhanças não 

tornam os dois institutos incompatíveis. 

A primeira dessemelhança diz respeito ao momento de antecipação. A 

antecipação de tutela no procedimento ordinário não tem um momento 

especificado em lei, podendo ocorrer a qualquer tempo, no curso do processo, 

preenchidos as condições previstas no art. 273 e enquanto não houver 

sentença ou acórdão apto a ser executado, definitiva ou provisoriamente. Já a 

Lei nº 1.533/51, em seu art. 7º estabelece que o pronunciamento do juiz sobre 

o pedido liminar se dê no momento em que for despachada a petição inicial. 

Ressalva Teori Albino Zavascky que nada impede que o juiz se pronuncie 

sobre o pedido liminar em outro momento do processo, como depois de serem 

obtidas as informações prestadas pela autoridade impetrada. 

A segunda dessemelhança diz respeito ao conteúdo da medida liminar. 

À antecipação de tutela não é imposto qualquer limite restritivo.  As únicas 

restrições existentes são unicamente as que decorrem do limite do próprio 

pedido (não são antecipáveis efeitos que não se comportem no âmbito da 

futura e eventual sentença de procedência) e da finalidade da tutela provisória 

(só podem ser antecipados efeitos que sejam aptos a afastar o risco do dano 
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ao direito). No que diz respeito à Lei nº 1.533/51, não há previsão, na 

literalidade da lei, de que o conteúdo da liminar possa ser diverso de inibitório, 

mas é pacífico na doutrina e majoritário na jurisprudência o entendimento de 

que em sede de mandado de segurança também é perfeitamente cabível a 

concessão de liminar contra ato omissivo ou indeferitório da autoridade 

impetrada. Defende Teori Albino Zavascky que após a reforma processual de 

1994, com a generalização da possibilidade de antecipação de tutela, de forma 

alguma se justifica a interpretação restritiva da Lei do Mandado de Segurança. 

A terceira dessemelhança diz respeito ao prazo de eficácia da medida 

antecipatória que em se tratando de liminar concedida em mandado de 

segurança, nos ditamente do art. 1º, b, da Lei nº 4.348/64, “somente terá 

eficácia pelo prazo de 90 dias da data da respectiva concessão, prorrogável 

por 30 dias quando provadamente o acúmulo de processos pendentes de 

julgamento justificar a prorrogação”. Ocorre que, sob um enfoque 

constitucional, se deve dar razão aos que sustentam que, a limitação do prazo 

de vigência de liminares regularmente concedidas, somente terá legitimidade 

se a demora do julgamento decorrer de ato ou omissão causado pelo próprio 

impetrante. (cf. ZAVASCKY, 2007, p.238) 

Não resta dúvida de que a liminar em mandado de segurança tem 

natureza antecipatória semelhante à antecipação de tutela prevista no 

inciso I do art. 273 do CPC. 

A liminar em mandado de segurança foi a primeira previsão 

legislativa objetivando a tutela de direitos evidentes, sem que houvesse 

muita preocupação com a espécie do direito material em litígio. A liminar em 

mandado de segurança, além de antecipatória, possui certo grau de 

abstração, pois não é criada com vistas à espécie de direito tutelado, mas, 

sim, como o direito — qualquer contra o Poder Público, desde que não 

amparável por habeas corpus ou habeas data — se apresenta 

processualmente.  

A tutela antecipada oriunda da reforma processual de 1994 veio 

enfim permitir a tutela de direitos evidentes (quaisquer direitos), com alto 

grau de abstração. 
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CONCLUSÃO 

 

A inserção da figura da tutela antecipatória dentro do ordenamento 

jurídico pátrio veio contribuir, expressivamente, para a maior celeridade e 

conseqüente efetividade do processo. 

O direito de todos à tutela do Estado só se completa, em sua inteireza, 

se houver rapidez e efetividade na sua prestação. Tutela inefetiva e ineficaz 

equivale praticamente à inexistência da tutela. O tempo de duração do 

processo, assim sendo, é o elemento que provoca a colisão dos direitos 

fundamentais da efetividade do processo e da segurança jurídica. 

Dentro do princípio da efetividade está o acesso à Justiça, que deve ter 

como finalidade o acesso a uma justiça organizada que seja também 

assegurada por instrumentos processuais para a realização do direito. 

Exemplos típicos destes instrumentos são a tutela antecipada e a medida 

cautelar. 

Não há dúvidas de que o advento do instituto da tutela antecipada 

reforçou a concretização do princípio da inafastabilidade do controle 

jurisdicional. Assim, ao conceder a tutela antecipada, o juiz deverá buscar a 

harmonização, criando meios que possibilitem uma maior efetivação da 

efetividade do processo. 

Vale ressaltar, contudo, que a antecipação de tutela, sumária, genérica e 

excepcional, com o passar do tempo não deve ser subvertida, sob pena de se 

generalizar perigosamente em indiscriminada antecipação satisfativa da 

decisão condenatória de mérito, o que resultará em insegurança aos 

jurisdicionados e desordem processual. 

A proliferação das tutelas especiais, sejam quais forem suas 

justificações, constitui num fator concorrente de crise de valores em relação à 

tutela ordinária, como tutela dispensada a todos os cidadãos. 

É de esperar-se que, ao balanço final, todas as dificuldades resultantes 

do texto do art. 273 sejam superadas pelos aspectos positivos do instituto da 

tutela antecipada, instituído pela reforma do Código de Processo Civil, para que 

se possa proporcionar acesso efetivo a uma justiça célere e justa. 
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