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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo uma análise das peculiaridades do 

processamento do agravo de instrumento de decisões antecipatórias de 

tutela. Para tanto, abordar-se-ão, inicialmente, breves notas sobre as 

espécies de pronunciamentos judiciais, com enfoque nas decisões 

interlocutórias e análise de suas características e tipos. Empós, será 

analisado o instituto da tutela antecipada, desde seu fundamento 

constitucional, passando por seus atributos e requisitos legais para sua 

concessão. Averiguar-se-á detalhadamente cada exigência contida na lei, 

bem como suas singularidades. Por último, apresentar-se-ão 

desdobramentos dessas especificidades quando submetidas ao regime 

recursal, com foco no limite cognitivo, sugerindo soluções e alternativas 

para o julgador, com fito de evitar vícios processuais que prejudiquem as 

partes litigantes. A metodologia utilizada para a realização deste trabalho 

pautou-se, essencialmente, em pesquisa bibliográfica, documental e 

legislativa. 

 

Palavras-chave: Agravo de Instrumento. Tutela Antecipada. Limite 

Cognitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims at analysing the peculiarities in the processing of the 

interlocutory appeal when trying the anticipated injunction. To do so, will be 

addressed, initially, brief notes on the species of judicial pronouncements, 

focusing on the interlocutory decisions, analysing its characteristics and styles. 

Next will be analysed the institute of the anticipated injunction, from its 

constitutional foundation, to its attributes and legal requirements for its grant. It 

will investigate in detail each legal requirement, as well as their singularities. 

Finally, will be presented the unfoldings of those specificities when subjected to 

the appeal system, with a focus on cognitive range, being suggested, solutions 

and outlets for the judge, with purpose to hinder procedural flaws that harm the 

parties in dispute. The methodology adopted in this study was based, 

essentially, on bibliographical, documentary and legislative research.  

 

Keywords: Interlocutory appeal. Anticipated injunction. Cognitive range. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem por escopo o estudo dos desdobramentos 

do julgamento recursal de decisões antecipatórias de tutela. A relevância do 

tema é importante, apesar de pouco trabalhado na doutrina, pois as tutelas de 

urgência, em especial a tutela antecipada, estão em evidência no processo civil 

pátrio, sendo deveras importante o estudo de seus desdobramentos, no caso, 

no âmbito recursal. Pretende-se aqui apresentar e solucionar alguns problemas 

práticos decorrentes do descuido dos magistrados com aspectos básicos do 

regime processual do agravo de instrumento de decisões antecipatórias de 

tutela, principalmente em relação à adequação do efeito devolutivo do agravo 

de instrumento de decisões antecipatórias de tutela. 

 A escolha do presente tema se deu, justamente, pelo enfrentamento 

quase diário de tais problemas em estágio no Tribunal de Justiça do Estado do 

Ceará, em que se percebeu a importância do enfrentamento dessas 

controvérsias, apresentando soluções a serem aplicadas pelos magistrados.  

O presente estudo será feito por meio de uma análise profunda da 

doutrina processualista especializada, bem como dos diplomas legais 

pertinentes e de decisões dos Tribunais brasileiros. 

As decisões interlocutórias podem ser divididas em dois grandes 

grupos: as relativas às medidas de urgência, mais especificamente, para o 

presente trabalho, as que tratam da antecipação dos efeitos de tutela e as que 

cuidam de questões meramente incidentais, que não entram no mérito principal 

da causa.  

Por terem o mesmo mérito que o objeto principal da demanda, as 

decisões interlocutórias antecipatórias de tutela, quando impugnadas, podem 

apresentar algumas peculiaridades que as diferenciam dos outros tipos de 

interlocutórias, fazendo-se necessários ajustes ao procedimento recursal, para 

evitar vícios que acarretem em prejuízos às partes litigantes. 

Primeiramente, tratou-se de introduzir um breve histórico evolutivo 

dos pronunciamentos até os dias hodiernos, com a análise de suas espécies, 

com foco nas decisões interlocutórias, sua disposição legal bem como suas 

características e divisões que a diferenciam dos outros tipos de 

pronunciamentos judiciais. 



12 
 

Em seguida, trabalhou-se detalhadamente o instituto da tutela 

antecipada, analisando seu fundamento constitucional, bem como suas 

peculiaridades, especificamente seu caráter provisório e seu nível cognitivo. 

Detalharam-se do mesmo modo os requisitos legais para a concessão de 

medida antecipatória dos efeitos da tutela. 

No último capítulo, apresentam-se alguns desdobramentos e 

problemas práticos decorrentes das peculiaridades desse tipo de decisão 

quando processada em grau recursal. Entre eles, a confusão entre o juízo de 

admissibilidade do agravo de instrumento com o próprio mérito do recurso, 

analisando a possibilidade ou não de conversão do recurso para a modalidade 

retida. Ainda se trabalha a questão dos diferentes níveis cognitivos das 

decisões proferidas no âmbito do processamento desse recurso. Por fim, 

estuda-se a impossibilidade de julgamento definitivo do mérito principal da 

questão em sede de agravo de instrumento, apresentando o §2º do art. 273 

como solução e elemento inibidor de tal conduta, enfrentando-se também a 

hipótese de irreversibilidade recíproca. 
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2. DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS 

Este capítulo objetiva fazer uma breve análise acerca das decisões 

interlocutórias partindo-se da ideia de pronunciamentos judiciais 

Um estudo desses temas se mostra imprescindível para que se 

possa delimitar o foco deste trabalho e facilitar seu desenvolvimento. 

2.1 ESPÉCIES DE PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS. 

A jurisdição é o método de resolução de conflitos mais utilizado no 

mundo nos dias de hoje. Em linhas sucintas, o Estado toma para si o poder de 

resolver conflitos. Esse poder vem atrelado ao dever de analisar, apreciar e 

julgar toda a demanda que lhe for proposta. Para isso, o Estado se personifica 

por meio de juízes de direito imparciais, regularmente investidos nesta função, 

que, utilizando-se do ordenamento jurídico vigente, aplicam o Direito ao caso 

concreto e solucionam (ou, pelo menos, devem solucionar) o conflito em 

caráter definitivo, característica que diferencia a jurisdição de outros métodos 

solucionadores de contendas.  

Ainda é relevante salientar que a jurisdição estatal não soluciona 

apenas conflitos; ela se manifesta também em situações nas quais seja 

necessária sua atuação para a produção de determinado efeito jurídico 

(jurisdição voluntária). 

Assim, em seu dever de resolver conflitos a ele submetidos, ou, em 

caso de jurisdição não contenciosa, manifestando-se acerca de determinada 

situação fática ou jurídica, o Estado, por meio dos magistrados, deve-se 

pronunciar, seja para resolver o problema tido como principal da demanda, seja 

para resolver questões incidentes, seja simplesmente para dar seguimento ao 

processo. Tais pronunciamentos são os denominados pronunciamentos 

judiciais. 

O Código de Processo Civil disciplina esses atos na Seção III do 

Capítulo I do Título V. 

Teresa Arruda Alvim Wambier1 critica a denominação dada pelo 

legislador para esta Seção (dos atos judiciais). Afirma a autora que ato é 

                                                           
1 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Os agravos no CPC brasileiro. 4.ed. São Paulo: RT, 2006. 

p. 105 
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gênero do qual pronunciamento é espécie. Ato jurisdicional é a categoria mais 

abrangente, da qual, por exemplo, faz parte a oitiva de testemunhas, sendo 

tecnicamente incorreta, em apreço à correta técnica jurídica, a denominação de 

atos judiciais atribuída pelo legislador. Seguindo essa mesma orientação, de 

que os do juiz são gênero do qual pronunciamento é espécie, preleciona 

Elpídio Donizetti2: 

 

Os atos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e 
despachos (art. 162). A relação é exemplificativa, pois contém apenas 
os provimentos subscritos pelo juiz, que encerram conteúdo decisório 
ou ordinatório. Além de tais provimentos, o juiz pratica outros atos, 
que são registrados por termos, lavrado nos autos pelo escrivão, tais 
como: inquirição de testemunhas (art. 413) e interrogatório das partes 
(art. 342), inspeção judicial (art. 440) e interrogatório do interditando 
(art. 1.181)  

 

O art. 162 do CPC, em sua redação original, assim dispunha: 

 

Art. 162. Os atos do juiz consistirão em sentenças, decisões 
interlocutórias e despachos. 
§ 1

o
 Sentença é o ato pelo qual o juiz põe termo ao processo, 

decidindo ou não o mérito da causa. 
§ 2

o
 Decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do 

processo, resolve questão incidente. 
§ 3

o
 São despachos todos os demais atos do juiz praticados no 

processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei 
não estabelece outra forma. 
§ 4

o
 Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista 

obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de 
ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessários. 

 

Vê-se que o legislador dividiu os pronunciamentos judiciais em três 

categorias. A razão para essa divisão ou a sistematização está na necessidade 

de se definir os recursos cabíveis de cada tipo de pronunciamento, decorrendo 

da importância de se caracterizar distintamente essas espécies de 

manifestação3.  

Entre esses pronunciamentos do magistrado, existem aqueles em 

que o magistrado decide uma questão, seja incidente, seja meritória, de forma 

                                                                                                                                                                          
 
2
 DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. São Paulo: Atlas. 2012. 16ª 

ed. p. 315 
3 DIDIER JR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual 

Civil. Salvador: Juspodivm. Vol. 2. 7ª. ed. 2012. P. 281 e 282 
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definitiva ou não, e aqueles em que o magistrado apenas impulsiona o 

processo, com o fim de prosseguir às sucessivas etapas até a sua conclusão. 

Esses últimos pronunciamentos não possuem conteúdo decisório, em regra 

sendo denominados de despachos. Por não conterem tal conteúdo, seja 

perfunctório ou seja exauriente, nem aptidão para causar lesão às partes, não 

são, geralmente, atacáveis por recursos. Diz-se geralmente, por ser bastante 

comum, apesar de incorreto, o proferimento de despachos com conteúdo 

decisório, cujo recurso é julgado inadmissível por se tratar de um mero 

despacho. Nesses casos, deve o magistrado ignorar a denominação do 

pronunciamento, analisando seu conteúdo. Se tiver havido um posicionamento 

de cunho material ou processual, bem como existido a possibilidade de se 

causar prejuízo a quaisquer das partes, é decisão, e, por conseguinte, possível 

de se recorrer. 

Entre os pronunciamentos judiciais em que há conteúdo decisório, 

ou seja, decisões, têm-se as sentenças e as decisões interlocutórias. 

O conceito de sentença atualmente constante no CPC não é o 

mesmo dado pelo legislador original da Lei Adjetiva, que assim restava 

disposta no parágrafo primeiro do supramencionado dispositivo: 

 

§ 1
o
 Sentença é o ato pelo qual o juiz põe termo ao processo, 

decidindo ou não o mérito da causa. 

 

Por tal conceito, toda decisão em que o juiz pusesse fim ao processo 

seria uma sentença. Com o passar do tempo, principalmente com a constante 

modificação e a reformulação que passou e continua a passar o Processo Civil 

Brasileiro, tal conceito restou-se insustentável. A obsolência do conceito 

primeiro de sentença se deu principalmente, por causa das modificações feitas 

na parte executiva do Processo Civil (Lei nº 11.232/2005) que instituiu a fase 

de cumprimento de sentença no ordenamento jurídico pátrio. 

Em tempos idos, a sentença que reconhecia o direito da parte 

encerrava o processo, de modo que, caso a parte vencida não cumprisse 

voluntariamente sua obrigação, havia a necessidade de instauração de um 

novo processo, este agora executivo, com o fito de satisfazer o direito 

reconhecido pela sentença. Com as reformas produzidas por esta lei, não é 

mais necessário o início de um novo processo de execução, autônomo, 
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somente para “executar” a sentença. O que se tem hoje é o chamado processo 

sincrético, que reúne, em um só procedimento, as fases cognitiva e executiva. 

Após ver seu direito reconhecido em sentença, a parte vencedora não mais 

precisa instaurar um processo autônomo de cunho executivo. A execução, 

caso não adimplida a obrigação de modo voluntário, dar-se-á nos próprios 

autos da ação de conhecimento, em um único processo. Urge salientar que o 

processo autônomo de execução não foi abolido do direito positivo brasileiro, 

ainda é utilizado, por exemplo, quando se dispõe de título executivo 

extrajudicial. 

 Assim, a sentença não mais necessariamente põe termo ao 

processo, já que, como visto, tal decisão pode apenas encerrar uma etapa 

dele, a fase cognitiva, partindo-se para a fase executória nos mesmos autos.  

Nesta senda, o legislador, desejando adequar o conceito de 

sentença com a nova sistemática da tutela executiva, alterou, na mesma lei 

que provocou inúmeras mudanças no processo executório, a redação do 

parágrafo primeiro do art. 162, passando-se a dispor da seguinte maneira:   

 

§ 1º Sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações 
previstas nos arts. 267 e 269 desta Lei. 

 

Os art. 267 e 269 do CPC, por sua vez, têm o seguinte texto: 

 

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: 
I - quando o juiz indeferir a petição inicial; 
Il - quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 
das partes; 
III - quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, 
o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 
IV - quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e 
de desenvolvimento válido e regular do processo; 
V - quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou 
de coisa julgada; 
Vl - quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a 
possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse 
processual; 
Vll - pela convenção de arbitragem;  
Vlll - quando o autor desistir da ação; 
IX - quando a ação for considerada intransmissível por disposição 
legal; 
X - quando ocorrer confusão entre autor e réu; 
XI - nos demais casos prescritos neste Código. 
§ 1

o
 O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e Ill, o arquivamento dos 

autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada 
pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas. 
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§ 2
o
 No caso do parágrafo anterior, quanto ao n

o
 II, as partes pagarão 

proporcionalmente as custas e, quanto ao n
o
 III, o autor será 

condenado ao pagamento das despesas e honorários de advogado 
(art. 28). 
§ 3

o
 O juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito, da matéria 
constante dos ns. IV, V e Vl; todavia, o réu que a não alegar, na 
primeira oportunidade em que Ihe caiba falar nos autos, responderá 
pelas custas de retardamento. 
§ 4

o
 Depois de decorrido o prazo para a resposta, o autor não poderá, 

sem o consentimento do réu, desistir da ação. 
(...) 
Art. 269. Haverá resolução de mérito:   
I - quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido do autor 
II - quando o réu reconhecer a procedência do pedido;   
III - quando as partes transigirem;   
IV - quando o juiz pronunciar a decadência ou a prescrição;   
V - quando o autor renunciar ao direito sobre que se funda a ação.   

 

Em que pese a nobre intenção do legislador de harmonizar a 

legislação processual vigente, essa alteração legal foi, e ainda é, alvo de 

inúmeras críticas. Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira 

asseveram4: 

 

Não se pode, a despeito da literalidade do texto normativo, identificar 
o que seja “sentença” pelo seu conteúdo. Isto porque nem toda 
decisão que tiver por conteúdo uma das hipóteses dos arts. 267 e 
269 do CPC terá por efeito a extinção do procedimento. Eis alguns 
exemplos de decisões que aplicam os mencionados artigos e não 
encerram o procedimento: i) decisão que indefere parcialmente a 
petição inicial (inciso I do art. 267); ii) decisão que reconhece a 
decadência de um dos pedidos cumulados (art. 269, IV);  iii) decisão 
que exclui um litisconsorte por ilegitimidade (art. 267, IV) etc. São 
exemplos de decisão interlocutória, pois resolvem questão sem por 
fim ao procedimento em primeira instância de julgamento. Sendo 
decisões interlocutórias, podem ser impugnadas por agravo (art. 522, 
CPC). Essa constatação é  a que mais nos preocupa: pela redação 
do §1º do art. 162, sentença se define pelo seu conteúdo; sucede que 
o conteúdo que se diz próprio de sentença não lhe é exclusivo, pois, 
como visto, pode estar relacionando a uma decisão que não encera o 
procedimento – e portanto, não pode ser sentença, ao menos em 
relação ao direito positivo brasileiro. 

 

Apesar da criticada alteração legislativa, os referidos autores 

apresentam uma sugestão de orientação doutrinária5: 

 

                                                           
4
  DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual 

Civil. Salvador: Juspodivm. Vol. 2. 7. ed. 2012. p. 283 e 284 
5
 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual 

Civil. Salvador: Juspodivm. Vol. 2. 7. ed. 2012. p. 284 
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Em que pese a alteração legislativa, é preciso continuar 
compreendendo a sentença como ato que, analisando ou não o 
mérito da demanda, encerra uma das etapas (cognitiva ou executiva) 
do procedimento em primeira instância. O encerramento do 
procedimento fundar-se-á, como se disse, ora no art. 267, ora no art. 
269 do CPC - isso é certo. Mas não há como retirar a noção de 
sentença – ao menos até que se reestruture o sistema recursal – a 
idéia de encerramento de instância. 

 

Evoluindo um pouco nessa corrente, afirma-se que, para a definição 

de sentença, deve-se cumular tanto seus efeitos como seu conteúdo. A esse 

respeito, posiciona-se Marcus Vinicius Rios Gonçalves6: 

 

Já passados alguns anos da entrada em vigor da lei n. 11.232/2005, 
tem prevalecido, com razão, o entendimento de que a sentença não 
pode ser definida tão somente pelo seu conteúdo, isto é, pelo fato de 
se enquadrar nas situações previstas nos arts. 267 e 269. Ela deve 
ter também a aptidão ou de pôr fim ao processo, ou mesmo de pôr 
fim à fase cognitiva, em primeiro grau de jurisdição. Tais requisitos 
são cumulativos, isto é, só será sentença aquilo que tiver aquele 
conteúdo e, além disso, puser fim ao processo ou à fase de 
conhecimento. (...) preferível considerar sentença apenas aquilo que, 
ou põe fim ao processo, ou põe fim à fase cognitiva. Com isso, só 
haverá uma sentença nessa fase, contra a qual caberá apelação; se 
o juiz proferir uma decisão, ainda que tenha um dos conteúdos 
previstos no art. 269, mas que não ponha fim à fase de 
conhecimento, haverá decisão interlocutória, e o recurso será o 
agravo. 
 

Desse modo, pode-se concluir que o conceito de sentença, a 

despeito da alteração legislativa, deve continuar a ser relacionado com a ideia 

de encerramento. Contudo, esta se deve adequar ao o momento atual do 

Processo Civil Brasileiro, em especial às reformas na tutela executiva, trazendo 

à baila o processo sincrético. Em outras palavras, encerramento não pode 

significar extinção do processo, mas sim o fim da fase cognitiva ou executiva 

em primeiro grau de jurisdição. Assim, não será cabível recurso apelatório, se 

parte do objeto do processo ainda estiver pendente de julgamento, mesmo nos 

casos em que o pronunciamento judicial tem conteúdo encartável em uma das 

hipóteses contidas nos arts. 267 e 269 do CPC. A apelação somente será 

admissível se, além de se enquadrar nas hipóteses dos artigos acima 

mencionados, esgotar-se a atividade cognitiva a ser realizada perante o juízo 

                                                           
6
 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil. São Paulo: 

Saraiva. 9ª ed. vol. 1. 2012. p. 230. 
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de primeira instância, ou seja, não houver mais mérito a ser apreciado e 

julgado7. Nesse sentido decide o Superior Tribunal de Justiça8. 

2.2 DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS 

 

                                                           
7
  WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Os agravos no CPC brasileiro. 4.ed. São Paulo: RT, 2006. 

p. 113 
8  RECURSO ESPECIAL - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO - PEDIDO 

DEFERIDO, COM DETERMINAÇÃO DE RESERVA DE BENS SUFICIENTES A SALDAR O 
DÉBITO DO ESPÓLIO PERANTE O CREDOR HABILITANTE - MANEJO DE AGRAVO DE 
INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, POR REPUTAR 
CABÍVEL APELAÇÃO - DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - RECONHECIMENTO 
- CONTROVÉRSIA NA DOUTRINA E NA JURISPRUDÊNCIA - VERIFICACÃO - RECURSO 
ESPECIAL PROVIDO. Pedido de habilitação de crédito em inventário deferido pelo magistrado 
de piso, para determinar a reserva de bens suficientes a fazer frente ao débito do espólio 
perante o credor habilitante. Decisum, que ensejou o manejo de agravo de instrumento pelo 
espólio. Agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal de origem por reputar cabível 
recurso de apelação, não se afigurando possível aplicar, à espécie, o princípio da fungibilidade 
recursal ante a verificação de erro grosseiro. 1. O agravo de instrumento é o recurso adequado 
para impugnar decisão que aprecia pedido de habilitação de crédito no inventário, pois o 
provimento judicial atacado, embora processado em apenso aos autos principais, tem natureza 
de decisão interlocutória, uma vez que não encerra o processo de inventário. Não obstante, 
mesmo que o ora recorrente tivesse intentado recurso de apelação, o conhecimento da 
insurgência seria de rigor, em observância ao princípio da fungibilidade recursal, a considerar a 
existência de dúvida objetiva no âmbito da doutrina, assim como da jurisprudência (identificada, 
ao menos, em dois precedentes desta Corte de Justiça). 2. Negativa de prestação jurisdicional. 
Inexistência. A fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da 
controvérsia é clara e suficiente, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um 
dos argumentos declinados pela parte. 3. Decisão judicial sobre a habilitação de crédito no 
inventário. Provimento jurisdicional que não encerra o procedimento perante o Juízo de Direito, 
mas mantém o processo de inventário em curso, relegando eventual discussão sobre o crédito 
para as vias ordinárias ou determinando a separação de bens para o pagamento da dívida em 
momento posterior. 4. A mera autuação em apenso do pedido não tem o condão de desnaturar 
a essência da decisão proferida, pois a forma de processamento do pleito se refere à disciplina 
da marcha processual, a fim de se alcançar a boa prestação jurisdicional, sem tumultos 
processuais ou sem dilações indevidas. 5. O agravo de instrumento é o recurso adequado para 
impugnar decisão que aprecia pedido de habilitação de crédito no inventário, pois o provimento 
judicial atacado, embora processado em apenso aos autos principais, tem natureza de decisão 
interlocutória, uma vez que não encerra o processo de inventário. 6. Recurso especial provido, 
para afastar o óbice apresentado pelo Tribunal de origem e determinar que este prossiga no 
julgamento do agravo de instrumento como bem entender de direito. (REsp 1107400/SP, Rel. 
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 13/11/2013) 
 
PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA EM RELAÇÃO A UM DOS 
COEXECUTADOS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DO 
ATO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO EQUIVOCADA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. 
INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA NA DOUTRINA E NA 
JURISPRUDÊNCIA. PRAZO DO RECURSO ADEQUADO NÃO OBSERVADO. DISSÍDIO 
SUPERADO. RECURSO DESACOLHIDO. I - O ato pelo qual o juiz exclui litisconsorte tem 
natureza jurídica de decisão interlocutória, sujeita, portanto, à interposição do recurso de 
agravo. II - Não se admite o princípio da fungibilidade recursal se inexiste dúvida objetiva na 
doutrina e na jurisprudência a respeito do cabimento do recurso na espécie. Inaplicável, 
ademais, referido princípio, em virtude de o recurso inadequado não ter sido interposto no 
prazo próprio (STJ - REsp: 184829 SP 1998/0058373-4, Relator: MIN. SALVIO DE 
FIGUEIREDO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/1998, T4 - QUARTA TURMA, Data de 
Publicação: DJ 14.12.1998 p. 255RT vol. 763 p. 188) 
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A decisão cujo conteúdo não está entre as hipóteses previstas nos 

art.s 267 e 269 do CPC será uma decisão interlocutória que não terá por efeito 

pôr fim ao procedimento em primeiro grau ou ao processo.  

Terceira e última espécie de pronunciamento judicial, as decisões 

interlocutórias, tem definição legal disposta no §2º do art. 162: 

 

§ 2
o
 Decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do 

processo, resolve questão incidente. 

 

Antes de adentrar no estudo do conceito de decisão interlocutória, é 

interessante, primeiramente, uma análise acerca do que seria uma “questão” e, 

ainda mais, uma “questão incidente”. 

Abrem-se duas possibilidades para a definição de questão no âmbito 

jurídico9  

A primeira conceitua questão como qualquer controvérsia de fato ou 

de direito a ser resolvida pelo juiz; essa controvérsia que constituirá o 

fundamento do pronunciamento judicial10. Nas palavras de José Carlos 

Barbosa Moreira11, “nessa acepção, dir-se-á com propriedade que a solução 

das „questões‟ é o meio de que se vale o juiz para julgar: a „questão‟ não 

constitui, em si, objeto do julgamento, mas, uma vez resolvida, insere-se entre 

os fundamentos da decisão, entre as razões de decidir”.  

 Na segunda acepção, a palavra “questão” equipara-se a “pedido”, 

ou seja, a “questão principal” do processo, seu objeto litigioso12  

Diferenciam-se as duas acepções: questões como pontos a serem 

resolvidos para a solução de outros e questões que são propostas ao 

magistrado para que se tenha a decisão judicial stricto sensu13  

                                                           
9  DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Juspodivm. Vol. 1. 14ª ed. 

2012 p. 319 e 320 
10

  DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Juspodivm. Vol. 1. 14ª ed. 

2012 p.320 
11

  MOREIRA, José Carlos Barbosa. “Item pedido sobre o qual não houve decisão. 

Possibilidade de reiteração noutro processo” Temas de direito processual civil. 2ª série. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 1988, p.243 
12

 DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Juspodivm. Vol. 1. 14ª ed. 

2012 p. 320 
13

  Decisão judicial latu sensu é toda e qualquer decisão que tenha cunho decisório, que 

analise, averigúe, considere alegações e provas, ou seja, que tenha sido alvo de cognição 
judicial. Já a stricto sensu também tem cunho decisório, foi feita em cognição, mas é a decisão 
judicial por excelência, aquela que resolve o mérito da demanda, a “questão principal”. 
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As questões, em sua primeira acepção, devem ser resolvidas 

incidentalmente, ao longo do curso do processo, ou seja, devem ser analisadas 

e decididas para que sirvam de fundamento para o julgamento da “questão 

principal”- questão em seu segundo significado. 

Já o segundo significado é utilizado para descrever situações nas 

quais ocorre a análise e o julgamento da “questão principal”, para que se tenha 

a decisão judicial, resolvendo a controvérsia apresentada ou participando dela 

para atribuir efeito a situações que necessitam da intervenção estatal, no caso, 

jurisdicional, para a produção de efeitos jurídicos. 

Por sentença são resolvidas as “questões principais”, enquanto as 

questões incidentais são resolvidas por decisões interlocutórias. 

Questões incidentais são apenas aquelas que devem ser analisadas 

e decididas para que o mérito principal da demanda seja julgado. A decisão 

dessas questões, como já foi dito, servirá de fundamentação no momento da 

resolução da questão principal. Essas questões não encerram o julgamento do 

processo. Pelo contrário. Por meio de sua resolução é que se faz possível o 

julgamento da questão principal pelo magistrado, que com os dados e as 

informações apurados das questões incidentais, estará apto a resolver o mérito 

da demanda. 

Por fim, cumpre salientar que se admitem, atualmente, decisões 

interlocutórias na fase recursal. Obviamente, as possibilidades de proferimento 

de tais decisões no âmbito recursal são mais restritas, mas nem por isso se 

pode excluir tal possibilidade. Exemplo clássico de decisão interlocutória na 

fase de recursos é a decisão que aprecia o pedido de concessão de efeito 

suspensivo no agravo de instrumento (art. 527, III do CPC). É uma decisão 

interlocutória, pois trata de questão incidental que não tem o condão de 

encerrar o processo. Entretanto, por força do disposto no parágrafo único do 

mesmo artigo, essa decisão é irrecorrível. Admitindo a possibilidade de 

decisões interlocutórias na fase recursal, Teresa Arruda Alvim Wambier14. 

 

2.3. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS “ORDINÁRIAS” 

 

                                                           
14  WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Os agravos no CPC brasileiro. 4.ed. São Paulo: RT, 2006. 

p. 115 
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Tereza Arruda Alvim Wambier15 divide as decisões interlocutórias 

em seis grandes grupos, em que há aquelas: 

a) que dizem respeito às provas, deferindo-as ou não, e 

determinando, de ofício, sua realização; 

b) que concedem ou não providências urgentes (ou as que 

determinam de ofício); 

c) que admitem (ou não admitem) recursos e declaram em que 

efeitos estão sendo recebidos; 

d) que são relativas a nulidades: 

  1. que repelem nulidades absolutas; 

  2. que repelem ou decretam nulidades relativas; 

e) que resolvem, de ofício ou a pedido da parte, sobre a 

possibilidade de terceiros ingressarem no feito; 

f) relativas à validade e à adequação das medidas executivas. 

 

Contudo, para efeitos do presente estudo, mostra-se mais adequada 

a divisão das decisões interlocutórias em ordinárias e as proferidas em 

antecipação dos efeitos da tutela. 

Tal divisão leva em conta o objeto, a “questão” a ser apreciada em 

tais decisões. 

 Quando essa questão não versar sobre o mérito principal da 

demanda, sendo somente uma questão incidental, para ser vir de fundamento 

a resolução do objeto principal do pleito, tem-se uma decisão interlocutória 

“ordinária”. 

Como exemplo de tais pronunciamentos tem-se a decisão de negar 

ou deferir a produção de provas, as que decidem os incidentes no processo de 

execução, bem como aquelas que consideram presentes as condições da 

ação. Neste último caso, é interessante notar que na análise da presença das 

condições da ação, a depender da decisão do magistrado, será proferida um 

tipo diferente de decisão, impugnável por recursos diversos. Caso o juiz 

entenda estarem presentes as condições da ação, proferirá uma decisão 

interlocutória porque houve cognição e não se encerrou o processo ou o tipo de 

                                                           
15

 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Os agravos no CPC brasileiro. 4.ed. São Paulo: RT, 2006. 

p. 133 
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procedimento. Caso o magistrado entenda pela ausência das condições da 

ação, proferirá sentença, pois se enquadra no disposto do art. 267, IV do CPC, 

além de encerrar o processo. 

Por outro lado, quando o mérito dessa questão tiver relação direta 

com o mérito principal da ação, tem-se a decisão interlocutória antecipatória 

dos efeitos da tutela. 

À primeira vista, poderia soar incorreto falar-se em decisão 

interlocutória cujo mérito tivesse relação direta com o do objeto principal da 

ação. Isso porque, como já dito alhures, esse tipo de pronunciamento judicial, 

por excelência, resolveria questões incidentes, que não tivessem relação direta 

com o mérito principal da causa e que não encerrassem o processo, nem o tipo 

de procedimento. Era assim que deveria ser entendido o §2º do art. 162,em 

sua concepção original na Lei Adjetiva Civil. 

Ocorre que, com a concepção do instituto da tutela antecipada no 

direito positivo brasileiro, trazida pela Lei nº 8.952/94, alterando a redação do 

art. 273, do CPC, passaram a existir no ordenamento jurídico pátrio decisões 

interlocutórias que passaram a versar sobre o mérito principal da demanda. 

Nas palavras de Teresa Arruda Alvim Wambier16: 

 

Chamamos atenção, ainda, para o fato de que a decisão 
interlocutória, tal como concebida inicialmente pelo CPC/1973, 
relacionava-se apenas às questões “incidentes” (CPC, art. 162, § 2º, 
isto é, como afirmava doutrina citada acima, eram desligadas do 
julgamento de mérito, que deveria ocorrer apenas com a sentença 
“final”. Modernamente, embora inalterada a redação do art. 162, §2º, 
do Código, pode-se dizer que há interlocutórias que dizem respeito ao 
mérito. Quando o juiz profere decisão antecipando os efeitos da tutela 
(CPC, art. 273), realiza-se, às vezes exaurientemente, o direito 
afirmado pelo autor. Pode-se dizer que a decisão antecipatória é uma 
decisão sobre o mérito, embora não seja uma decisão de mérito, no 
sentido do art. 269 do CPC. É decisão sobre o mérito e, quando se 
afirma isto, se leva em conta o objeto sobre o qual recai a cognição 
do juiz. Não se exclui até mesmo que, em alguns casos, 
excepcionalmente, a decisão interlocutória conduza a um estado 
fático e jurídico irreversível, a despeito do que estabelece o art. 273, 
§2º do CPC. Em casos tais, afirma-se na doutrina que se está diante 
de “tutela satisfativa autônoma”, que, embora não prevista na lei 
processual, muitas vezes é concedida sob as vestes de antecipação 
dos efeitos da tutela ou da tutela cautelar. As decisões interlocutórias, 
assim, desempenham atualmente papel muito mais relevante no 

                                                           
16 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Os agravos no CPC brasileiro. 4.ed. São Paulo: RT, 2006. 

p. 103 
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ordenamento processual civil: além de resolverem toda sorte de 
questões processuais, através de tais decisões pode-se realizar 
aquilo que, ordinariamente, só se realizaria após a prolação de uma 
sentença final. 

 

Elas são decisões interlocutórias, e não sentenças, pois não 

encerram o tipo de procedimento, muito menos o processo. Decisões 

interlocutórias são definidas por exceção. O que tiver conteúdo decisório, além 

de ter perpassado por procedimento cognitivo e não tiver aptidão para encerrar 

o processo ou o tipo procedimental é decisão interlocutória. Pouco importa seu 

conteúdo, pois agora, tanto podem existir decisões interlocutórias que versem 

sobre matéria “alheia” ao mérito principal da causa, como decisões que tragam 

em seu bojo conteúdo que diretamente se relaciona ao objeto maior da 

demanda. 
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3. DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS ANTECIPATÓRIAS DE 

TUTELA. 

 

Neste capítulo, estudar-se-á o instituto da tutela antecipada, desde 

seu fundamento constitucional, passando por suas peculiaridades e 

características, até o estudo analítico de seus requisitos legais. 

3.1 FUNDAMENTOS DA TUTELA ANTECIPADA. 

 

Jurisdição, para José de Albuquerque Rocha17 é “a função de 

atuação terminal dos direitos exercida, preponderadamente, pelos órgãos do 

Poder Judiciário, independentes e imparciais, compondo conflitos de interesses 

mediante a aplicação da Constituição e demais normas jurídicas, através do 

devido processo legal”. 

O Estado, ao assumir de maneira monopólica o Poder-Dever de 

resolver definitivamente conflitos, deve exercer a função jurisdicional de modo 

efetivo. A partir do momento que o Estado toma para si o poder de apreciar 

situações conflitantes ou não e decidi-las de modo definitivo, não se permitindo 

mais a autotutela, surge o dever de fazer isso de modo efetivo, pois o cidadão 

não tem alternativa para solucionar conflitos com a segurança jurídica da coisa 

julgada, característica da função jurisdicional estatal. Se assim não o fosse, o 

Estado não estaria sendo uma entidade com êxito em seus objetivos, já que ele 

foi concebido para atender às necessidades da sociedade, com objetivo de 

torná-la harmônica e pacífica, de se atingir o bem comum, pois ele não é um 

fim em si mesmo. Nas palavras de Dalmo de Abreu Dallari18, “o Estado, como 

sociedade política, tem um fim geral, constituindo-se em meio para que os 

indivíduos e as demais sociedades possam atingir seus respectivos fins 

particulares”. 

Assim, já que só o Estado tem o Poder-Dever de resolver conflitos 

com a consequência da coisa julgada, não pode jamais se recusar a apreciar 

qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito que lhe venha a ser apresentado. 

                                                           
17

  ROCHA, José de Albuquerque. Teoria Geral do Processo. São Paulo: Atlas. 2009. 10ª ed. p. 

64 
18

  DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva. 

2010. 29ª ed. p. 108 
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A isso se dá o nome de inafastabilidade da jurisdição e está insculpida de 

modo expresso na Constituição Federal: 

 

Art. 5 (omissis) 
(...) 
XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. 

 

Ocorre que uma simples apreciação pelo Judiciário não é suficiente; 

ela tem de ser efetiva, no sentido de efetivamente reparar a lesão ou afastar a 

ameaça de lesão a direito. Do princípio da inafastabilidade da jurisdição 

decorre o princípio da tutela jurisdicional efetiva ou da prestação jurisdicional 

efetiva, que prega justamente a efetividade na tutela dos direitos.  

A origem do vocábulo tutela vem do latim tueor, tueri, que significa 

ver, olhar, vigilar. Assim, tutela jurisdicional pode ser entendida como a defesa, 

a vigilância feita pelo Estado, por seus órgãos jurisdicionais, prestada aos 

direitos dos indivíduos19. Tutela jurisdicional não se constitui somente a 

apreciação à lesão ou ameaça ao direito, mas também ao resultado ao dessa 

análise, o qual deve apresentar meios capazes de efetivar a proteção ao direito 

tido por ameaçado20. 

O processo, em concisa explanação, consiste em um conjunto de 

atos concatenados, pautados no contraditório,21 22destinados à aplicação do 

direito ao caso concreto, com a consequente resolução da controvérsia 

apresentada; é o instrumento por meio do qual a parte pode ver seu direito ser 

efetivado, daí o caráter instrumental do processo. 

Uma vez lesado ou ameaçado o direito de determinado cidadão, ele 

pode ir ao Judiciário apresentar sua pretensão, que será apreciada por meio de 

um procedimento previamente estipulado em lei, estruturado no contraditório, 

em que o magistrado afirmará se se tem ou não direito à pretensão formulada. 

                                                           
19

  ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. São Paulo: Saraiva. 2009. 7ª ed. p. 5 
20

  ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. São Paulo: Saraiva. 2009. 7ª ed. p. 6 
21

  DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Juspodivm. Vol. 1. 14ª ed. 

2012 p. 23 
22  MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo Tributário. São Paulo: Atlas. 7ªed. 2014 

p.7 
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O processo, por dever observar o devido processo legal (art. 5º, LIV 

da CF/88), deve perdurar por um determinado período de tempo, o qual é 

necessário para a correta e a justa condução do feito. 

Ocorre que, em algumas situações, esse lapso temporal é 

demasiado extenso, fazendo que, no pronunciamento judicial final, o objeto da 

ação ou tenha se perdido, ou não tenha apresentado mais relevância para o 

autor, podendo o direito ter sofrido uma lesão irreparável ou de difícil 

reparação. 

Buscando evitar esse tipo de situação, para uma prestação eficaz da 

tutela jurisdicional, em determinados casos, o princípio da segurança jurídica 

cede espaço ao princípio da celeridade, privilegiando o princípio da efetividade 

da tutela jurisdicional, para que se possa proteger o direito de lesões, as quais 

podem ter diversas causas, entre elas, ameaças do réu, ou simplesmente o 

transcurso temporal. Acerca desse embate de princípios, bem como do 

fundamento constitucional dessas tutelas de urgência, prelecionam Hugo de 

Brito Machado Segundo e Raquel Cavalcanti Ramos Machado23: 

 

Para harmonizar os princípios inerentes ao devido processo legal 
com o princípio da efetividade da tutela jurisdicional, o ordenamento 
jurídico deve consagrar meios que permitam, em determinadas 
situações, resguardar bens e direitos objeto da prestação final, ou 
ainda antecipar total ou parcialmente essa prestação, desde que isso 
não crie uma situação irreversível para a parte contrária. Desse 
modo, mais importante que saber se tais provimentos têm natureza 
„mandamental‟, „cautelar‟ ou de „antecipação do mérito‟, é perceber 
que tais medidas devem ser empregadas após um sopesamento dos 
princípios fundamentais já referidos, em cada caso concreto, a fim de 
que se dê maior peso àquele que, em prevalecendo, cause menor 
diminuição ao outro ou aos outros com os quais esteja sendo 
cotejado [...] Trata-se, pura e simplesmente, da questão do conflito 
entre princípios, tão discutida no âmbito da Teoria do Direito e do 
novo constitucionalismo. Em toda situação na qual a demora (natural 
ou não) possa implicar prejuízos ao jurisdicionado, entram em tensão 
o inciso XXXV com os incisos LIV e LV do art. 5º da CF/88m hipótese 
na qual é invocável, com toda a pertinência, a lição de Paulo 
Bonavides, amparada em Robert Alexy e em Ronald Dworkin, 
segundo a qual os conflitos entre princípios resolvem-se através da 
dimensão do valor, ou do peso que se lhes atribui em cada caso 
concreto, a depender das circunstâncias.  

 

                                                           
23 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito; MACHADO, Raquel Cavalcanti Ramos. Problemas 

de Processo Judicial Tributário, v. 5, cood. Valdir de Oliveira Rocha, São Paulo: Dialética, 
2002, p. 129 e 130. 
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Ainda sobre o fundamento das tutelas de urgência, assevera José 

Roberto dos Santos Bedaque24: 

 

Em síntese, é incontroverso que a duração do processo constitui 
óbice à utilidade desse efeito para quem tem direito a ele, 
comprometendo, portanto, a efetividade da tutela jurisdicional. A 
demora do processo é, em si mesma, fator de risco para o direito 
afirmado e reconhecido na sentença. Para evitar que tal ocorra, existe 
forma particular de proteção jurisdicional destinada não a exaurir a 
tutela dos direitos substanciais. Trata-se de mecanismo voltado á 
preservação de determinada situação fática, evitando que o decurso 
do tempo venha a prejudicar a solução jurídica e definitiva daquele 
litígio. Isso se faz mediante a conservação de coisas ou pessoas, 
para garantir efeitos. Mas também se opera pela antecipação 
provisória dos próprios efeitos, a fim de garantir a eficácia definitiva 
da tutela final. Tais provimentos de urgência exercem função 
tipicamente instrumental em relação àqueles destinados à produção 
definitiva dos efeitos no plano material. São considerados portanto, 
como modalidade especial de tutela, com finalidade assecuratória. 
São tutelas de natureza cautelar. 

 

A tutela cautelar, por excelência, seria a adequada para tutelar 

situações em que o que se deseja não é o reconhecimento de um direito 

alegado (tutela cognitiva), muito menos a satisfação desse direito já 

reconhecido (tutela executiva), mas sim a proteção desse direito, do objeto da 

ação, de lesões, para que, no pronunciamento final do processo, a decisão seja 

ainda proveitosa para a parte vencedora. 

Ocorre que, atualmente, a denominação tutela cautelar passa a ser 

substituída por tutela de urgência. Isso quer dizer que a denominação tutela 

cautelar, utilizando-se de uma interpretação teleológica, no sentido de ser 

aquela que objetiva afastar lesões e ameaças ao direito pleiteado, está sendo 

substituída pelo termo tutela de urgência. É válido salientar que o termo tutela 

cautelar aqui está sendo usado lato sensu. Isso porque as tutelas de urgência 

se subdividem em antecipação dos efeitos da tutela e tutela cautelar stricto 

sensu. 

Sempre existiram, no Direito Brasileiro, discussões acerca das 

diferenças entre medidas cautelares e medidas antecipatórias de tutela, em 

que se afirmava que elas eram distintas e que não podiam ser confundidas. 

Contudo, analisando o conceito de tutela cautelar acima disposto, tem-se que, 
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 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias 

e de Urgência (Tentativa de Sistematização), São Paulo: Malheiros. 4ª ed. 2006.p. 88 



29 
 

em verdade, a tutela antecipada nada mais é do que uma espécie do gênero 

cautelar (lato sensu), pois também visa a afastar lesões ou ameaças de lesões. 

Difere das medidas cautelares no modo o faz. Seguindo essa corrente 

doutrinária, posiciona-se Hugo de Brito Machado Segundo25: 

 

Colhendo como critério a finalidade dos provimentos, parece-nos que 
tanto a liminar em mandado de segurança, como a antecipação dos 
efeitos da tutela proferida no âmbito de um processo de 
conhecimento de rito ordinário, como também os provimentos 
exarados no âmbito do processo cautelar, têm natureza cautelar, e 
assim devem ser considerados. 

 

No mesmo sentido, aduzindo que a tutela antecipada tem natureza 

cautelar, apesar da existência de diferenças entre ela e a tutela cautelar, José 

Roberto dos Santos Bedaque26: 

 

Todas essas diferenças têm a mesma origem, qual seja, a 
identificação, total ou parcial, entre os efeitos produzidos pela 
antecipação da tutela e aqueles decorrentes da tutela final. Elas 
definitivamente existem, pois a finalidade da segurança tem objetos 
diversos: prova, bens ou o próprio resultado final. Mas em ambos os 
casos existe cautelaridade. O que importa para configuração da tutela 
cautelar é sua provisoriedade instrumental. Trata-se de medida 
provisória, porque ainda que antecipatória de efeitos, não se destina 
a reger em definitivo a situação material. É também temporária, pois 
tem duração limitada, deixando de vigorar no momento em que a 
tutela definitiva for proferida[...] Embora os arts. 273  798 regulem 
tutelas de urgência, se aquela prevista no primeiro dispositivo não 
tivesse natureza cautelar, seu regime jurídico seria completamente 
diverso. 

 

Oportunas são também as lições de Marcelo Lima Guerra27, que, 

analisando o instituto da tutela antecipada logo depois de sua instituição no 

Direito Brasileiro, já notava seu caráter cautelar: 

 

De fato, na hipótese sub(a), a antecipação, ali referida, é, sem dúvida, 
prestação de tutela cautelar (sob a forma de liminar) no próprio 
processo principal. É que, nessa hipótese, a antecipação dos efeitos 
da decisão final tem função idêntica à de todas as medidas 
cautelares, a saber, a garantia do resultado útil (efetividade) da 
decisão final.  

                                                           
25

  MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo Tributário. São Paulo: Atlas. 7ªed. 2014 p. 

468 e 469 
26

 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias 

e de Urgência (Tentativa de Sistematização), São Paulo: Malheiros. 4ª ed. 2006. p. 319 e 320 
27 GUERRA, Marcelo Lima. Estudos Sobre o Processo Cautelar. São Paulo: Malheiros 1ª ed. 

1995 p. 98 
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Cassio Scarpinella Bueno28 traz um critério didático deveras útil de 

distinção entre tutela antecipada e tutela cautelar, para efeitos didáticos: 

 

O critério eleito por este Curso para distinguir tutela antecipada para 
tutela cautelar é verificar em que condições o que se pretende 
“antecipar” coincide ou não com o que se pretende a final. Na exata 
medida em que houver coincidência total ou parcial [...] o caso será 
de tutela antecipada. Na ausência dessa coincidência, seja ela total 
ou parcial, a hipótese é de tutela cautelar. 

 
Assim, caso se queira verificar se o provimento se trata de uma 

medida cautelar strito sensu ou de uma medida antecipatória dos efeitos da 

tutela, deve-se observar se existe coincidência ou não com o que o autor 

pretende ao final, ou seja, o pedido principal da demanda. 

 

3.2 ASPECTOS GERAIS E PECULIARES DA TUTELA ANTECIPADA. 

 

O instituto da tutela antecipada chegou ao direito pátrio com a 

reforma processual de 1994, feita pela Lei nº 8.952, que, entre as mudanças, 

destaca-se a alteração feita nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil. 

Eis a redação atual do art. 273: 

 

Art. 273. 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 receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou  
II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto 
propósito protelatório do réu 
§ 1

o
 Na decisão que antecipar a tutela, o juiz indicará, de modo claro 

e preciso, as razões do seu convencimento.  
§ 2

o
 Não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo 

de irreversibilidade do provimento antecipado.  
§ 3

o
 A efetivação da tutela antecipada observará, no que couber e 

conforme sua natureza, as normas previstas nos arts. 588, 461, §§ 4
o
 

e 5
o
, e 461-A.  

§ 4
o
 A tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada a 

qualquer tempo, em decisão fundamentada.  
§ 5

o
 Concedida ou não a antecipação da tutela, prosseguirá o 

processo até final julgamento.  

                                                           
28  BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. São Paulo: 

Saraiva. Vol. 4. 5ª ed. 2013. p. 132 e 133 
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§ 6
o
 A tutela antecipada também poderá ser concedida quando um ou 

mais dos pedidos cumulados, ou parcela deles, mostrar-se 
incontroverso.  
§ 7

o
 Se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer providência 

de natureza cautelar, poderá o juiz, quando presentes os respectivos 
pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter incidental do 
processo ajuizado 

 

O autor, quando propõe uma ação, objetiva alcançar um 

pronunciamento no qual tutele efetivamente o direito lesado ou ameaçado. 

Todavia, esse pronunciamento, via de regra, só gerará efeitos após seu trânsito 

em julgado. Com isso, algumas vezes, o trânsito em julgado de um 

pronunciamento pode levar bastante tempo para ocorrer, podendo acontecer 

inclusive de o objeto do pleito perder sua utilidade para o autor. Assim, este 

instituto possibilita que o autor goze os efeitos da tutela pretendida antes do 

trânsito em julgado da decisão final. Urge frisar que o que se antecipa não é o 

provimento em si, mas apenas seus efeitos. 

O caput do supramencionado artigo exige expresso requerimento 

autoral como um dos vários requisitos para a concessão de medida 

antecipatória dos efeitos da tutela, de modo que  tal medida esteja sujeita ao 

princípio dispositivo, e seja vedada a concessão de ofício pelo magistrado29. No 

mesmo sentido, posicionam-se Alexandre Freitas Câmara30 e Rodrigo Klippel e 

Antonio Adonias Bastos31.  

Em sentido contrário, posiciona-se Cassio Scarpinella Bueno32: 

 

[...] é irrecusável a questão sobre ser possível ao juiz conceder a 
tutela antecipada de ofício, isto é, sem pedido expresso para aquele 
fim. À luz do “modelo constitucional do processo civil”, a resposta 
mais afinada é a positiva. Se o juiz, analisando o caso concreto, 
constata, diante de si, tudo o que a lei reputa suficiente para a 
antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, à exceção do pedido, 
não será isso que o impedirá de realizar o valor “efetividade”, máxime 
nos casos em que a situação fática envolver a urgência da prestação 
da tutela jurisdicional (art. 273, I) e em que a necessidade da 
antecipação demonstrar-se desde a análise da petição inicia. 
Ademais, trata-se da interpretação que melhor dialoga com o art. 
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  ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. São Paulo: Saraiva. 2009. 7ª ed. 117 
30 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. São Paulo: Atlas. v.1 23ª ed. 

2012 p. 498 
31 KLIPPEL, Rodrigo; BASTOS, Antônio Adonias. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: 

Juspodivm. 4ª ed. 2014 p. 1541 
32 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. São Paulo: 

Saraiva. Vol. 4. 5ª ed. 2013 p. 39 
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797[...], tornando mais coerente e coeso o sistema processual civil 
analisado de uma mesma perspectiva. 
 

Esse parece ser o melhor posicionamento, principalmente levando-

se em consideração a fungibilidade entre medidas cautelares e antecipatórias 

dos efeitos da tutela (§7º do art. 273) e o poder geral de cautela, que permite a 

concessão ex officio pelo magistrado de medidas que assegurem e 

resguardem a eficácia do processo (art. 798). 

Em regra, os tribunais pátrios vêm rejeitando esta tese, recusando a 

concessão de medida antecipatória da tutela ex officio33. Entretanto, já se 

decidiu pela possibilidade de concessão sem requerimento, quando se tratar de 

matéria previdenciária34: 

                                                           
33 AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CONTAGEM. 

PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. ANTECIPAÇÃO 
DE TUTELA 'EX OFFICIO'. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. 
RECURSO PROVIDO. I - A respeito da inexistência de qualquer limitação ao momento da 
concessão da medida antecipatória, mister destacar, em atenção ao princípio dispositivo, que é 
reservada às partes toda a iniciativa do processo, seja na sua instauração ou no seu impulso. 
II. Deste modo, constata-se que a antecipação dos efeitos da tutela apenas poderá ser 
concedida mediante expresso requerimento do interessado, sendo, pois, vedada a sua 
concessão, de ofício, pelo julgador.(TJ-MG - AI: 10079120364199001 MG , Relator: 
Washington Ferreira, Data de Julgamento: 25/06/2013, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, 
Data de Publicação: 01/07/2013) 
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO TEMPESTIVIDADE - DECISAO 
EXTRA PETITA - CONFIGURADA - CONCESSAO DE ANTECIPAÇAO DE TUTELA EX 
OFFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇAO DA INÉRCIA DA JURISDIÇAO - PRINCÍPIO DA 
ADSTRIÇAO - RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA DECISAO RECURSO PROVIDO. 1) 
Nos termos dos artigos 2º, 128 e 460 do Código de Processo Civil, pelo princípio da adstrição e 
da inércia da jurisdição, o juiz deve se ater aos limites do pedido para proferir a decisão, sendo 
nula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela de ofício, bem como a parcela que 
extrapola os parâmetros fixados pela lide através da petição inicial do autor. 2) Recurso 
provido.(TJ-ES - AGT: 12089000777 ES 12089000777, Relator: RONALDO GONÇALVES DE 
SOUSA, Data de Julgamento: 21/10/2008, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 
20/07/2009) 
34 PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA E FILHOS. DEPENDÊNCIA 

ECONÔMICA PRESUMIDA. DE CUJUS. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA 
MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EX OFFICIO. 
POSSIBILIDADE. CARÊNCIA. EXEGESE DA LEI 8213/91. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO 
DO BENEFÍCIO A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. SÚMULA Nº 111-STJ. 1. A teor do art. 16, I, da Lei nº 8.213/91, é 
reconhecida a figura da companheira e dos filhos como beneficiários do Regime Geral de 
Previdência Social, na condição de dependentes do segurado. E, segundo o parágrafo 4º, do 
referido diploma legal a dependência econômica dessas pessoas é presumida, dispensando, 
pois, comprovação. 2. É possível a comprovação da condição de trabalhador rural e do tempo 
de serviço através de depoimentos testemunhais e de documentos os quais, apesar de não 
servirem como prova documental stricto sensu, já que não previstos na legislação, têm o 
condão de fortalecer a prova testemunhal, funcionando como início de prova material. 
Declaração do sindicato do Trabalhadores Rurais e certidão de óbito. 3. O e. Superior Tribunal 
de Justiça firmou entendimento no sentido de admitir, como início razoável de prova material as 
anotações no registro civil. 4. É possível a concessão da medida antecipatória de ofício, em 
face da demonstração do direito da autora ao benefício postulado e pelo fato de, em se 
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As medidas antecipatórias dos efeitos da tutela podem ser 

concedidas em momentos diversos do processo, seja antes da oitiva da parte 

contrária, seja logo após, seja ao longo dele ou seja na sentença, seja ,até 

mesmo, na fase recursal. Todavia, o mais comum na prática jurídica é o pedido 

para a concessão antes da oitiva da parte contrária, ou seja, inaudita altera 

pars, que será o foco do presente estudo. 

Temos que a medida concedida inaudita altera pars, ou seja, sem a 

prévia oitiva da parte ré, pelo magistrado a quo é uma medida liminar. Entende-

se por liminar a medida concedida bem no início do processo, quando ainda 

não é ouvida a parte contrária. Salienta-se que, em hipóteses de concessão de 

medida liminar, não há a supressão do princípio do contraditório. Ele será 

respeitado, contudo, em momento posterior. Assim prelecionam Fredie Didier 

Jr, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira35.: 

 
Por medida liminar deve-se entender medida concedida in limine litis, 
i.e., no início da lide, sem que tenha havido ainda a oitiva da parte 
contrária. Assim, tem-se por liminar um conceito tipicamente 
cronológico, caracterizado apenas por sua ocorrência em 
determinada fase do procedimento, qual seja, o seu início. Liminar 
não é substantivo - não se trata de um instituto jurídico. Liminar é 
qualidade daquilo que foi feito no início (in limine). Adjetivo, pois. 

 
Adroaldo Furtado Fabrício36, em precisa explanação, assim elucida: 
 

Como no sentido comum dos dicionários leigos, liminar é aquilo que 
se situa no início, na porta, no limiar. Em linguagem processual, a 
palavra designa o provimento judicial emitido in limine litis, no 
momento mesmo em que o processo se instaura. A identificação da 
categoria não se faz pelo conteúdo, função ou natureza, ma somente 
pelo momento da provação. Nada importa se a manifestação judicial 
expressa juízo de conhecimento, executório ou cautelar; também não 
releva indagar se diz ou não com o meritum causae nem se contém 
alguma forma de antecipação de tutela. O critério e exclusivamente 
topológico. Rigorosamente, liminar é só o provimento que se emite 
inaudita altera parte, antes de qualquer manifestação do demandado 
e até mesmo antes de sua citação. 

                                                                                                                                                                          
tratando de prestação de natureza alimentícia, a demora na sua concessão acarretará sérios 
prejuízos à sobrevivência da demandante, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. 5. O 
benefício pensão por morte, nos termos do art. 26, inciso I, da Lei nº 8213/91 independe de 
carência. 6. Verba honorária adequada aos termos da Súmula nº 111 - STJ.Apelação do INSS 
parcialmente provida (TRF 5ª Região. AC 0001313-95.2004.4.05.8401. Primeira turma. Rel. 
Desembargador Federal José Maria Lucena. 19/06/2008). 
35 DIDIER JR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual 

Civil. Salvador: Juspodivm. Vol. 2. 7ª. ed. 2012. p. 488 
36

 FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. “Breves notas sobre provimentos antecipatórios, cautelares e 

liminares”. Estudos de Direito Processual em Memória de Luiz Machado Guimarães. José 
Carlos Barbosa Moreira( coord.). Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 25 
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Uma característica peculiar das medidas liminares é que elas têm 

lugar nas chamadas tutelas de urgência, ou seja, naqueles processos em que 

há um receio de concretização de lesão a direito pretendido pela parte autora. 

Nesse tipo de tutela, faz-se necessário um provimento que antecipe a tutela 

pretendida ou assegure o provimento útil de um processo (principal, no caso de 

cautelar autônoma), no sentido de afastar a possível lesão, para que o pleito 

possa ser apreciado sem a superveniente perda do objeto. Para que isso seja 

possível, muitas vezes, por motivos de celeridade e de urgência, além da clara 

carência de tempo para uma instrução processual ordinária, é fundamental a 

concessão de medida sem que haja manifestação da parte contrária, isto é, 

antes mesmo da citação. As tutelas de urgência, como já dito, dividem-se em 

tutelas antecipatórias e tutelas cautelares. Em ambas, faz-se possível a 

utilização da liminar. 

O princípio do contraditório tem um duplo viés: significa não somente 

a necessidade da parte de ser ouvida, informada acerca dos acontecimentos 

no curso da demanda, mas também o poder de participar ativamente dos atos 

processuais, de poder influenciar na formação do convencimento do 

magistrado. 

Como é característico de uma medida liminar, sua concessão é feita 

sem a prévia manifestação da parte contrária. Em princípio, tal hipótese 

ensejaria flagrante violação do supramencionado princípio, pois a parte, além 

de não ser informada da propositura da ação, já que nem ao menos citada foi, 

não poderia argumentar no sentido do indeferimento da pretensão autoral. 

Ocorre que, justamente por ter sido concedida sem a oitiva da parte 

ré, e pela urgência característica de seu pedido, não se podendo realizar uma 

instrução probatória como reza o rito ordinário, a medida é feita em cognição 

sumária, isto é, o magistrado não aprofunda suficientemente a cognição para a 

formação da coisa julgada material, de modo que a atividade cognitiva do 

magistrado, nessa hipótese, é baseada em um juízo de probabilidade, de 

verossimilhança, pois não analisou por completo os dados do caso, como 

eventuais provas a serem produzidas, além da resposta da outra parte à 

formulação autora. Daí que o proferimento de medida liminar faz apenas coisa 

julgada formal. 
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A principal consequência da cognição sumária utilizada na 

concessão da liminar é a sua revogabilidade, isto é, ela não tem o condão ou o 

intuito de ser a decisão definitiva do processo. Pelo contrário, ela é uma 

decisão provisória, que foi proferida pela necessidade de uma rápida 

manifestação do Judiciário, não sendo possível o aprofundamento cognitivo 

capaz de fazer uma decisão definitiva, depois de analisados exaustivamente os 

argumentos e as provas trazidos por ambas as partes. Exatamente por isso é 

que a medida liminar tem a característica de poder ser revogada a qualquer 

tempo. 

 Como já explanado alhures, a medida liminar tem lugar nas 

chamadas tutelas de urgência, que por sua vez, se subdividem em tutelas 

antecipatórias e tutelas cautelares. Em ambas as tutelas existe expressa 

previsão legal acerca da possibilidade de revogação. Impende destacar que a 

lei se refere à decisão que antecipa a tutela ou que concede medida cautelar, 

não se importando que se trate de liminar ou não, pois o que importa é que não 

se trata da decisão definitiva, feita em cognição exauriente. O caráter de 

revogabilidade se faz mais importante ainda quando se trata de medida liminar, 

já que a parte contrária ainda não foi sequer citada para apresentar defesa e se 

manifestar sobre o pleito liminar. Assim dispõe a Lei Adjetiva Civil: 

 
Art. 273. 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 receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou 
II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto 
propósito protelatório do réu. 
 
(…) 
 

§ 4o A tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada a 

qualquer tempo, em decisão fundamentada. 

 
(…) 
 
Art. 807. As medidas cautelares conservam a sua eficácia no prazo 
do artigo antecedente e na pendência do processo principal; mas 
podem, a qualquer tempo, ser revogadas ou modificadas. 
Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a medida 
cautelar conservará a eficácia durante o período de suspensão do 
processo. 
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Contudo, somente é factível a revogação de decisão que antecipe 

tutela ou conceda medida cautelar, via liminar (in casu) ou não, quando há um 

aprofundamento da cognição, ou seja, na hipótese em que o juiz dispõe de 

mais dados ou provas para formar seu convencimento acerca de determinado 

pedido. Impende destacar que esse aprofundamento não necessariamente 

deve fazer que a cognição seja exaustiva, pois, justamente no caso de liminar, 

a manifestação da parte ré, com seus argumentos e suas provas é suficiente 

para um aprofundamento cognitivo que permita a revogação de medida 

previamente concedida, sem importar na exaustividade da cognição. Cassio 

Scarpinella Bueno37, com precisão ímpar acerca do tema, elucida: 

 
É essa a razão pelo qual o ''revogar'' e o ''modificar'' não podem ser 
entendidos como um mero ''pensar de novo'' ou um ''pensar melhor''. 
Se o magistrado não se sentir apto para decidir o pedido, ele o 
indefere ou, quando menos, determina a produção de provas a seu 
respeito, ainda que com base em ''cognição sumária''.(...) O que não 
é dado fazer é decidir e , sem provocação específica para tanto, sem 
aprofundamento de sua cognição, redecidir. (…) O magistrado decide 
uma vez só: o acerto ou desacerto de sua decisão integra o risco, 
expressamente assumido pelo legislador quando admitiu que, em 
determinadas hipóteses, a tutela jurisdicional fosse antecipada nas 
condições aqui estudadas. Sua correção deve ser buscada por 
técnicas apropriadas para tanto, quais sejam os recursos e outras 
técnicas de controle das decisões judiciais.(...) Assim a ''revogação'' e 
a 'modificação'' a que se refere o §4º do art. 273 devem ser limitadas 
aos casos em que há alguma oportunidade procedimental para o 
magistrado redecidir o que já decidiu; coisa bem diferente de decidir 
de novo o mesmo pedido pelos mesmos fundamentos. A revogação 
ou a modificação da tutela antecipada não se pode dar, portanto, 
diante de novas reflexões sobre o caso sem que haja oportunidade 
processual para tanto. (…) É o que se dá, por exemplo, quando a 
hipótese é de antecipação da tutela inaudita altera pars, isto é, em 
que a tutela é antecipada antes mesmo da citação do réu. Nestes 
casos, o magistrado antecipa a tutela forte no princípio da ''efetividade 
do processo'', postergando a incidência do princípio da ''ampla 
defesa''. Rigorosamente falando, ele, magistrado, não decidiu sequer 
''questão'', porque, por definição centenária, questão pressupõe 
discordância entre as partes (e não, eventualmente, entre autor e 
juiz). ''Questão'', no sentido técnico, só haverá quando o réu, citado, 
manifestar-se, contrapondo-se às alegações do autor. Nesse caso, 
exercida a ampla defesa e estabelecido o contraditório entre as 
partes e o magistrado, com a apresentação pelo réu de sua defesa, 
legítimo que ele, o juiz, redecida o que já havia decidido. Em tal 
oportunidade, é legítimo o aprofundamento da cognição jurisdicional, 
inerente mesmo ao desenvolvimento do próprio processo. 

 

                                                           
37 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. 5ª ed. Vol. 4. 

São Paulo: Saraiva. 2013. p. 57 e 58 



37 
 

Não é outro o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de 
Justiça38. 

Impende destacar que, justamente por estarem inseridas no âmbito 

das tutelas urgentes, as liminares, bem como as decisões não liminares que 

antecipem tutela ou concedam medida cautelar, somente poderão ser 

concedidas se não houver a possibilidade de irreversibilidade da medida, 

caracterizando-se, assim, o denominado periculum in mora inverso. Isso se dá 

por ser uma decisão baseada em cognição sumária, que não tende a ter efeitos 

permanentes, devendo ser possível, após um posterior aprofundamento 

cognitivo, com uma maior instrução probatória e uma análise mais profunda 

dos argumentos das partes, a modificação ou a revogação da medida liminar. 

Assim resta disposto legalmente:   

 
Art. 273. (omissis) 
 
(…) 
 

§ 2o Não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo 

de irreversibilidade do provimento antecipado 

 

                                                           
38 DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ANTECIPAÇÃO 

DOS EFEITOS DA TUTELA. NATUREZA PRECÁRIA. REVOGAÇÃO PELO JUÍZO DE 
PRIMEIRO GRAU. NOVAS PROVAS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
NÃO SANEAMENTO DOS VÍCIOS SUSCITADOS PELA PARTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL. 1. A decisão que aprecia antecipação dos efeitos da tutela tem natureza 
essencialmente precária e eficácia rebus sic standibus. 2. Diante de novas informações e 
provas, que alterem substancialmente o contexto fático apreciado para concessão de 
antecipação de tutela, é possível ao juízo de primeiro grau rever a decisão anterior, ainda que 
já confirmada pelo Tribunal ad quem. 3. Constatado que o Tribunal Estadual não saneou os 
vícios suscitados pela parte via embargos de declaração, quedando-se inerte quanto à 
apreciação do novo contexto fático reconhecido pelo juízo singular e suficiente em tese à 
alteração de seu entendimento, é de rigor o reconhecimento da violação do art. 535 do CPC 
por negativa de prestação jurisdicional, com a devolução dos autos à origem para que se 
proceda a novo julgamento do recurso. 4. Recurso especial de Antônio César Pires de Miranda 
Júnior e outros provido. Prejudicado o recurso especial de Geloso Participações Ltda. (REsp 
1371827/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013, 
DJe 20/05/2013) 
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. 
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 
PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Inviável, na estreita via do recurso especial, o reexame 
dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada se essa tarefa envolver a 
revisão das premissas de fato adotadas pelas instâncias ordinárias, em razão da incidência da 
Súmula nº 7/STJ. 2. A tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo, 
em decisão fundamentada, de modo que não há espaço para se falar em preclusão para o 
órgão julgador. Exegese do art. 273, §4º, do CPC. Precedentes. 3. Agravo regimental não 
provido. (AgRg no Ag 1301735/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 15/09/2011, DJe 20/09/2011) 
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Apesar de o dispositivo se referir expressamente apenas às 

hipóteses de tutela antecipada, o melhor entendimento, por uma interpretação 

sistemática do Código de Processo Civil, também não se concederá medida 

cautelar quando houver possibilidade que tal medida cause grave ou 

irreparável dano à outra parte. Já se decidiu nesse sentido39. 

 
Desse modo, somente se mostra factível a concessão de medida 

liminar, seja de natureza antecipatória de tutela, seja de natureza cautelar, 

quando for possível a sua posterior modificação ou revogação. Se assim não 

fosse possível, então, de fato, os princípios do contraditório e da ampla defesa 

seriam vilipendiados de maneira escancarada, pois tal liminar somente poderia 

ser alterada - isso considerando a lesão de difícil reparação, pois caso 

irreversível, não restaria nada ao réu a fazer, somente requerer indenização, 

caso obtivesse provimento favorável ao fim do processo- por ocasião do 

julgamento final do processo (cautelar ou de conhecimento), não podendo a 

                                                           
39 MEDIDA CAUTELAR. LICITAÇÃO. PERICULUM IN MORA INVERSO. AUSÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA CAUTELA. RECURSO ESPECIAL 
VINCULADO. INVIABILIDADE. I - A presente medida cautelar está vinculada ao recurso 
especial interposto contra acórdão que tratou acerca dos requisitos de concessão de liminar 
deferida em ação mandamental. Em diversas oportunidades este Superior Tribunal de Justiça 
vem entendendo que a análise dos requisitos inerentes à tutela de urgência, no âmbito do 
recurso especial, impõe a revisão do conjunto probatório, o que seria insusceptível no apelo 
nobre. II - A paralisação do procedimento licitatório, aliado à ausência de pressupostos da 
cautelar haja vista a não cognoscibilidade do recurso especial vinculado, caracterizam a 
inviabilidade da presente medida cautelar. III - Agravo regimental improvido (STJ - AgRg na 
MC: 15096 MT 2008/0283333-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 
03/03/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2009) 
 
MEDIDA CAUTELAR. LIMINAR. PROCEDIMENTO EXECUTIVO SUSPENSO EM RAZÃO DE 
TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA. DESBLOQUEIO DE 
VALORES INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 
PERICULUM IN MORA INVERSO. CONFIGURADO. PEDIDO RESCISÓRIO PROCEDENTE. 
RISCO DE DANO IRREPARÁVEL PRESENTE. ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS EM AGRAVO 
REGIMENTAL. DESCABIMENTO. 1. Ausente o risco de dano irreparável ou de difícil 
reparação, uma vez que o requerente não cuidou de demonstrar qualquer prejuízo concreto 
decorrente da decisão recorrida. 2. Observa-se, in casu, periculum in mora inverso, uma vez 
que o deferimento da liminar requerida, com o conseqüente levantamento de valores vultosos 
pelos credores, representa, para a requerida – dadas as circunstâncias da causa  risco de dano 
irreparável ou de difícil reparação. Isso porque, conforme consta dos autos, ainda que se 
tratando de sentença transitada em julgado, existe, em favor da requerida, pedido rescisório 
julgado procedente pelo Tribunal a quo. 3. "O Agravo do art. 545 do CPC deve demonstrar a 
procedência das razões do recurso rechaçado, atacando a decisão agravada. No agravo 
interno não se admite a alegação de fatos novos ou o aditamento ao recurso." (AgRg no Ag 
436182 / SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ 23.06.2003 p. 248). 4. 
Agravo regimental não provido (STJ - AgRg na MC: 14499 ES 2008/0158522-3, Relator: 
Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF, Data de 
Julgamento: 02/09/2008, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2008)
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parte ré manifestar-se sobre tal medida, com o fito de influenciar no 

convencimento do magistrado para a revogação ou modificação, não lhe sendo 

possível, do mesmo modo, defender-se de medida possivelmente infundada, 

ou, em termos mais coloquiais, injusta, podendo, inclusive, pelo espaço de 

tempo entre a concessão da liminar, quando ainda o réu nem fora citado, e o 

julgamento já haja ocorrido, haver lesão irreparável ao polo passivo. 

Fazem-se oportunas as palavras de Luiz Guilherme Marinoni e 

Daniel Mitidiero40 acerca da possibilidade de concessão de medida liminar 

cautelar, que se aplicam do mesmo modo à tutela antecipada: 

 
A tutela cautelar, por ter de ser prestada de forma urgente, obrigou o 
legislador a admitir a sua concessão e efetivação antes da oitiva. A 
jurisprudência admite sua aplicação (STJ, 1ª Turma, REsp 
121.190/PR, rel. Min. Milton Luiz Pereira, j. Em 31.03.1998, DJ 
25.05.1998, p.19). O art. 804, CPC, obviamente restringiu o direito de 
defesa, permitindo a invasão da esfera jurídica do demandado antes 
de lhe ter sido oportunizada a defesa. Porém, essa restrição foi 
imprescindível para dar efetividade ao direito à tutela cautelar ou, 
mais precisamente, ao direito fundamental de ação. A normal admite 
efetivação da tutela cautelar antes da oitiva do demandado, mas não 
lhe retira o direito de se defender. O momento do exercício do direito 
de defesa é postecipado, reservando-se adequada oportunidade ao 
demandado para se defender, seja perante ao juiz de primeiro grau- 
através de simples requerimento-, seja diante do tribunal- mediante 
agravo de instrumento-, após a concessão e a efetivação da tutela 
cautelar. A legitimidade da tutela cautelar inaudita altera pars 
depende da constatação de que a oitiva do réu poderá comprometer a 
efetividade da tutela cautelar. 
 

Nesta toada, tem-se que a concessão de medida liminar inaudita 

altera pars não configura mácula aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, pois, devido à sua característica da revogabilidade, tal medida poderá, 

após a manifestação da parte contrária, ser modificada ou revogada. O 

contraditório, nessa hipótese específica, será diferido, postergado, sendo 

observado em momento posterior ao ordinário, mas de todo modo, aplicado. 

Poderá a parte ré apresentar, após a concessão da medida, argumentos e/ou 

provas que demonstrem que a liminar foi indevidamente concedida, pois os 

dados apresentados pelo autor não eram suficientes para o deferimento da 

medida, devendo o juiz, outrossim, revogar tal liminar. Esse postergamento do 

contraditório, em regra, não deve acarretar prejuízos à parte ré, exatamente 

pela restrição de que as liminares só poderão ser deferidas depois de 
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 MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel, Código de Processo Civil Comentado 

Artigo por Artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2008. p. 753 e 754 
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constatado que o deferimento não concretizará cenário irreversível em 

momento posterior.  

3.3 REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA DOS 

EFEITOS DA TUTELA. 

 

Para a concessão de medida antecipatória dos efeitos da tutela, seja 

inaudita altera pars ou não seja, a lei exige que o magistrado constate, no caso 

concreto, algumas exigências/requisitos. 

Acerca dos requisitos desencadeadores da antecipação dos efeitos 

da tutela, resta disposto no Código de Processo Civil: 

 
Art. 273. 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 receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou 
II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto 
propósito protelatório do réu. 
(...) 

 
Desse modo, para que seja concedida medida que se antecipe o 

pedido inicial, devem-se observar os pressupostos contidos no dispositivo 

legal, que são a existência de prova inequívoca que leve o magistrado a se 

convencer da verossimilhança da alegação e alguma das hipóteses dos incisos 

do art. 273, ou seja, fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação 

ou a caracterização do abuso de direito de defesa ou manifesto propósito 

protelatório do réu. Urge salientar que não é suficiente a existência de prova 

inequívoca para o deferimento de medida, sendo também necessária a 

incidência de algum dos incisos do supramencionado artigo. 

Prova inequívoca é aquela consistente, capaz de conduzir a um 

juízo de probabilidade, de verossimilhança, sendo este o que se permite chegar 

a uma verdade provável sobre os fatos, a um elevado grau, mas não absoluto, 

de probabilidade da versão apresentada pelo autor, sendo possível em se 

tratando de cognição sumária. Fredie Didier Jr, Paula Sarno Braga e Rafael 

Oliveira41 prelecionam que "Prova inequívoca não é aquela que conduza a uma 
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Civil. Salvador: Juspodivm. Vol. 2. 7ª. ed. 2012. p. 498 e 499 



41 
 

verdade plena, absoluta, real, tampouco a que conduz à melhor verdade (a 

mais próxima da verdade) – o que só é viável após uma cognição exauriente". 

Continuam os processualistas afirmando que prova inequívoca "não é prova 

irrefutável, senão conduziria a uma tutela satisfativa definitiva e, não, 

provisória." 

Carlos Augusto de Assis42 afirma ser prova inequívoca aquela "pura 

e simplesmente prova com boa dose de credibilidade, que forneça ao juiz 

elementos robustos para formar sua convicção (provisória)". De fato, a prova 

que embasa a deferimento de medida deve ser de grau proporcional ao do 

pedido. Se o pedido é de antecipação dos efeitos da tutela, seu grau de 

verossimilhança , de convencimento, por se tratar de uma medida de caráter 

provisório, deve ser uma prova suficiente apenas ao convencimento do 

magistrado para antecipar os efeitos do pedido inicial, com um bom grau de 

probabilidade, não devendo ser irrefutável, absoluta, pois seria necessária 

somente em sede de cognição exauriente, quando da análise meritória do 

pedido inicial. 

Juntamente com a prova inequívoca que convença o magistrado da 

verossimilhança das alegações autorais, exige-se também que exista fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação (inciso I) ou o abuso de direito 

de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. 

O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação é a 

urgência que a parte tem para que lhe sejam antecipados os efeitos da tutela, 

pois há perigo da demora do curso do processo, que poderá fazer que seu 

direito, caso seja reconhecido somente em momento posterior, já não lhe seja 

mais útil. Deve demonstrar a parte que o tempo ordinário que se levaria para a 

conclusão do processo é demasiado; indicar a lesão que pode seu direito 

sofrer, bem como a relação dessa lesão com a fluência temporal ordinária do 

feito. Ademais, além da gravidade do risco, ele tem de ser iminente, para 

justificar a antecipação dos efeitos no momento pedido, pois, se assim não 

fosse, o magistrado deveria rejeitar o pedido para colher mais elementos que o 

ajudem na formulação do seu juízo. 
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Para a concessão de medida antecipatória inaudita altera pars, além 

da demonstração do perigo da demora, deve o autor expor motivos pelos quais 

não pode esperar a manifestação da parte contrária. Esses motivos podem ser 

divididos em duas categorias: a primeira pressupõe uma urgência maior que a 

normal, pois o perigo de lesão está “quase para acontecer”. Essa 

demonstração deve ser suficiente para que o magistrado perceba, que, 

juntamente com a da verossimilhança das alegações do polo ativo, não se faça 

possível a espera pela oitiva do polo passivo, pois o perigo da demora é 

extremo; já na segunda, o autor tem receio de que o réu, ao tomar 

conhecimento, pela citação, da propositura da demanda, tome alguma 

providência no sentido de dificultar ou mesmo acabar com a possibilidade de 

satisfação do direito pelo autor. 

Já outra hipótese elencada no inciso II do dispositivo prescinde de 

demonstração de urgência. Esse fato exclui a possibilidade de proferimento de 

decisão interlocutória liminar, visto que ambas as hipóteses pressupõem 

análise de condutas pretéritas por parte do réu (abuso do direito de defesa ou 

manifesto propósito protelatório). Para que haja abuso de direito de defesa do 

réu, parte-se do pressuposto que já houve apresentação de defesa por ele, 

situação incompatível com a medida liminar. Ademais, não se pode constatar o 

manifesto propósito protelatório do réu se ele nem citado foi, não havendo 

manifestação sua. 

 Por fim, é valido salientar que a decisão que antecipa os efeitos da 

tutela é uma decisão interlocutória. Isso por que, apesar de o objeto sobre o 

qual cairá a cognição do magistrado ser o mesmo do pedido principal, é uma 

decisão provisória, que não tende a produzir efeitos permanentes, tende a ser 

substituída por uma decisão final, feita em cognição exauriente, não 

encerrando o processo ou a fase procedimental. Ainda impende destacar que 

quando a medida antecipatória é concedida na sentença, não existem duas 

decisões, uma interlocutória e uma sentença, mas só a última, sendo o recurso 

cabível dessa decisão a apelação. Esta também é corrente seguida por Teori 

Albino Zavascki43 e Cassio Scarpinella Bueno 44, sendo esta também a 

orientação seguida pelo STJ45. 

                                                           
43 ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. São Paulo: Saraiva. 2009. 7ª ed. p. 148 
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4. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DO LIMITE COGNITIVO DO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS 
ANTECIPATÓRIAS DE TUTELA. 
 

Neste derradeiro capítulo, tratar-se-á dos desdobramentos advindos 
das peculiaridades e características da decisão interlocutória antecipatória dos 
efeitos da tutela por ocasião do seu processamento recursal, utilizando-se dos 
elementos colhidos nos primeiros capítulos. Serão apresentadas, do mesmo 
modo, possíveis soluções aos problemas práticos e teóricos aqui 
demonstrados 

4.1 JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO 

DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RETIDO. 

 

É cediço que o recurso de agravo é cabível contra decisões 

interlocutórias. Estas, de acordo com a dicção legal, são decisões que 

resolvem questões incidentes no processo, ou seja, não entram no mérito 

principal da demanda. 

Basicamente, são dois os tipos de decisões interlocutórias: as que 

pretendem antecipar os efeitos da tutela ou garantir seu efetivo provimento 

(medidas de urgência) e as que resolvem meras questões incidentes no 

processo, que assim como as medidas de urgência, não resolvem em definitivo 

o mérito da questão apresentada. 

 Contudo, diferente das primeiras, essas decisões interlocutórias que 

resolvem meras questões incidentes não têm relação direta e estreita com o 

objeto do pleito, pois aquelas ou têm total identidade com a decisão principal 

ou visam a guardar a efetividade do provimento jurisdicional 

Em ambos os casos, quando tal decisão é proferida, não se está 

resolvendo o mérito da questão, mas sim, uma pendência que, mesmo 

                                                                                                                                                                          
44 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. São Paulo: 

Saraiva. Vol. 4. 5ª ed. 2013. p. 77 
45 PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA CONCEDIDA EM SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. I - Não se 
viabiliza o especial pela indicada ausência de prestação jurisdicional, porquanto verifica-se que 
a matéria em exame foi devidamente enfrentada, emitindo-se pronunciamento de forma 
fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão dos recorrentes. A jurisprudência 
desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o 
concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos 
utilizados pela parte. II - Na linha dos precedentes desta Corte, mesmo decisões tipicamente 
interlocutórias, quando proferidas em sede de sentença, devem ser impugnadas, por força do 
princípio da singularidade recursal, por meio de apelação. III - Agravo Regimental improvido. 
(STJ - AgRg no REsp: 702402 MG 2004/0161469-2, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de 
Julgamento: 17/12/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2009) 
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resolvida, ainda se faz necessário a averiguação e o julgamento do mérito do 

pleito. 

A sistemática recursal não distingue tais pronunciamentos quanto ao 

cabimento do recurso, importando somente se se tratam de decisões 

interlocutórias.  Assim, sendo decisão que defere a imissão na posse do Ente 

público em ação de desapropriação ou em decisão que antecipa os efeitos da 

tutela, o recurso cabível é o agravo. 

Contudo, o mesmo conjunto de normas processuais não mais 

admite escolha entre as modalidades de agravo. Ou se está diante de caso de 

agravo retido ou de agravo de instrumento. O cabimento é feito por exclusão. 

Nos termos do art. 522 do CPC, não se tratando de decisão suscetível de 

causar à parte lesão de grave e difícil reparação, bem como nos casos de 

inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é 

recebida, o caso é de agravo retido. Nos acima enunciados, o recurso cabível é 

o  agravo na modalidade instrumental 

As decisões interlocutórias “ordinárias” podem ser impugnadas tanto 

pelo agravo retido quanto pela modalidade de instrumento.  

A problemática surge quando se analisa o recurso cabível de 

decisões derivadas de tutelas de urgência, se elas devem ser impugnadas pelo 

recurso de agravo instrumental ou pelo retido. Por uma rápida análise, fica 

claro que o regime procedimental do agravo retido não se presta a tutelar 

adequadamente irresignações advindas de decisões acerca de antecipação 

dos efeitos da tutela. Isso se dá, porque o recurso de agravo retido, como o 

nome já anuncia, fica retido nos autos, sendo somente apreciado e julgado em 

uma eventual apelação da sentença. 

Como a maioria das situações de tutela antecipada, ou seja, as 

relativas ao caput e ao inciso I do art. 273, CPC, conduzem a uma ideia de 

urgência, não se mostra razoável que se espere até o julgamento de uma 

eventual apelação para que a irresignação acerca da decisão interlocutória seja 

apreciada preliminarmente. Faltaria interesse processual, na modalidade 

adequação, pois não se mostraria medida mais adequada a tutelar os direitos e 

os interesses da parte recorrente, visto que o lapso temporal entre a decisão 

proferida e o julgamento recursal, na hipótese de agravo retido de decisões 
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antecipatórias de tutela, poderia concretizar a lesão a direito temida46. A 

verificação de urgência, nos termos do inciso I do art. 273 do CPC constitui, 

assim como a constatação da verossimilhança das alegações, o mérito do 

recurso. Neste sentido, já julgou o Superior Tribunal de Justiça47. 

Nas palavras de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha48: 

 
[...] A falta de urgência, aqui, não implicaria a conversão do agravo de 
instrumento em agravo retido: o agravo de instrumento é, de fato, o 
recurso cabível nesse caso; nessa situação, para fins de juízo de 
admissibilidade, a verificação da urgência se faz in statu assertionis. 
O que deve o relator fazer, então? Se o agravante não logrou 
demonstrar a urgência, o relator poderá, de logo, negar provimento 
ao recurso, pois o recorrente não tem direito ao pleito antecipatório, já 
que lhe falta um dos seus requisitos para a concessão.  

 

No mesmo sentido, elucida Teresa Arruda Alvim Wambier49: 

 
Nos casos de decisão que defere ou indefere liminares, saber se 
decisão é “suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil 
reparação” consiste no próprio mérito dos recursos. Não haverá 
sentido, desse modo, em exigir-se que o agravante demonstre que se 
está diante de tal “decisão suscetível de causar à parte lesão grave e 
de difícil reparação”, sob pena de se converter o agravo de 
instrumento em retido. Ora, em tal circunstância, notando o relator do 
agravo de instrumento que não há urgência, será o caso de se dar ou 
negar provimento ao recurso, e não de convertê-lo em retido.” 

 

Assim, quando o relator for analisar os requisitos de admissibilidade 

do recurso, mais especificamente, quanto ao cabimento, à existência de receio 

de lesão grave e de difícil reparação, como tal requisito de admissibilidade 

também constitui o mérito do recurso, de modo a que a não verificação de tal 

elemento não deve ensejar a conversão do agravo de instrumento em retido, 

mas sim seu improvimento, pois não faz jus ao pedido antecipatório.  
                                                           
46 CHEIM, Flávio Jorge; DIDIER JR, Fredie; RODRIGUES, Marcelo Abelha. A nova reforma 

processual. 2ed. São Paulo: Saraiva, 2003 p. 157 
47 PROCESSO CIVIL. CONVERSÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM 

RETIDO.RECURSO TIRADO CONTRA DECISÃO EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA.PROCESSAMENTO. NECESSIDADE. 1. Em se tratando de decisões liminares ou 

antecipatórias da tutela,o agravo contra elas interposto deve ser, obrigatoriamente, de 

instrumento. Dada a urgência dessas medidas e os sensíveis efeitos produzidos na esfera de 

direitos e interesses das partes, não haveria interesse em se aguardar o julgamento da 

apelação. 2. Recurso ordinário provido.(STJ, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de 

Julgamento: 06/12/2011, T3 - TERCEIRA TURMA)  
48 DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 

Salvador: Juspodivm. Vol. 3. 10. ed. 2012. p. 158 
49 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Os agravos no CPC brasileiro. 4.ed. São Paulo: RT, 2006. 
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Em casos assim, a alegação do recorrente da existência de urgência 

deve ser considerada verdadeira nos termos da teoria da asserção, esta 

atualmente utilizada para a verificação das condições da ação. Ou seja, para 

que o agravo seja admitido na modalidade instrumental, basta a alegação de 

urgência advinda de decisão antecipatória de tutela.  

 

4.2 DO EFEITO SUSPENSIVO OU TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. 

 

Superado o problema da admissibilidade, é possível que haja pedido 

de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo, nos termos do art. 558 

do CPC, que assim dispõe: 

 
Art. 558. O relator poderá, a requerimento do agravante, nos casos 
de prisão civil, adjudicação, remição de bens, levantamento de 
dinheiro sem caução idônea e em outros casos dos quais possa 
resultar lesão grave e de difícil reparação, sendo relevante a 
fundamentação, suspender o cumprimento da decisão até o 
pronunciamento definitivo da turma ou da câmara. 
Parágrafo único. Aplicar-se-á o disposto neste artigo às hipóteses do 
art. 520. 

  

O efeito suspensivo se presta a cessar os efeitos da decisão 

atacada. À primeira vista, essa suspensividade não seria necessária, pois, em 

regra, as decisões judiciais somente passam a produzir seus efeitos após seu 

trânsito em julgado. 

Ocorre que existem algumas exceções a esta regra, como as 

elencadas nos incisos do art. 520, apesar de serem decisões impugnáveis por 

apelação. O principal caso de decisão interlocutória que produz efeitos 

imediatos é a antecipatória dos efeitos da tutela. Como já explanado ao longo 

do presente trabalho, por motivos de eficácia da prestação da tutela 

jurisdicional, em alguns casos em que há receio de lesão de grave ou difícil 

reparação em razão da demora para a apreciação em momento “ordinário” do 

pleito (periculum in mora), faz-se necessário que os efeitos da decisão ,que 

normalmente só seriam experimentados após o trânsito em julgado da decisão 

meritória definitiva, sejam antecipados, desde que também apresente relevante 

fundamentação (fumus boni iuris). 

Assim, o efeito suspensivo do art. 558 do CPC objetiva que a 

decisão impugnada, no caso, decisão interlocutória que tem por fim antecipar 
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os efeitos da tutela pretendida, não produza efeitos até o pronunciamento 

definitivo da turma ou da câmara do Tribunal ad quem.   

Impende destacar, antes de adentrar no cerne da problemática da 

suspensividade, a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à decisão de 

denegar pedido antecipatório dos efeitos da tutela. Tem-se ,então, o chamado 

efeito suspensivo ativo. Nessas situações, o recorrente objetiva, do mesmo 

modo que na hipótese ordinária, a suspensão dos efeitos da decisão 

vergastada. Todavia, a decisão negou o pedido do autor. O que o agravante 

deseja é que justamente a decisão que não concedeu a antecipação de tutela 

não produza efeitos, ou seja, quer que se produzam os efeitos da tutela 

pretendida. A decisão acerca da suspensividade do agravo instrumental é feita 

antes da oitiva da parte agravada, ou seja, inaudita autera pars. Após o 

pronunciamento judicial, ela será intimada para apresentar contrarrazões ao 

recurso, sendo os autos, em seguida, conclusos para o julgamento definitivo. 

Em ambos os casos, a suspensividade se mostra na prática como 

uma antecipação de tutela no âmbito recursal, pois nos casos em que se 

concede a medida de urgência, o recorrente primeiro requer que a decisão não 

produza efeitos até o pronunciamento definitivo do Tribunal ad quem, para que 

este, após, confirme a decisão que concedeu a suspensividade ao agravo, 

reformando, por consequência, o decisum alvejado. O raciocínio vale também 

para a hipótese em que nega o pleito antecipatório. O mérito do recurso de 

agravo de instrumento será a verificação dos requisitos para a concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela em ação original. O art. 527 expressamente 

alude à expressão tutela antecipatória recursal: 

 
Art. 527. Recebido o agravo de instrumento no tribunal, e distribuído 
incontenti, o relator: 
(...) 
III – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (558), ou deferir, em 
antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, 
comunicando ao juiz sua decisão; 
(...) 

 

Feitos tais esclarecimentos, prossegue-se para a análise dos 

requisitos propulsores da suspensividade recursal. Nos termos do supracitado 

art. 558, o efeito suspensivo (ou tutela antecipada recursal, no caso decisão 

que tenha como fundamento o art. 273 do CPC) poderá ser atribuído caso o 
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relator constate concomitantemente a presença do receio de lesão grave e de 

difícil, além da relevante fundamentação. 

 Analisando-se esses requisitos, percebe-se que o primeiro também 

se confunde com o requisito de admissibilidade de urgência para o cabimento 

do agravo na modalidade instrumento. Ocorre que, como já foi asseverado em 

linhas superiores, a solução de tal questão já foi apresentada: como a urgência 

(lembrando que estamos tratando, para efeito do presente trabalho, somente 

de decisões interlocutórias antecipatórias dos efeitos da tutela), além de ser 

requisito de admissibilidade do agravo instrumental, é também mérito do 

recurso, de modo que a sua ausência não deve importar na não concessão do 

efeito suspensivo, mas sim na negação de seguimento do recurso, pois caso 

fosse possível a suspensividade recursal, não seria possível o magistrado 

julgar improcedente o recurso por falta do requisito urgência para a 

antecipação dos efeitos da tutela, pois já havia anteriormente afirmado que o 

periculum in mora existia, sendo, em princípio, uma conduta contraditória50 . 

Já em relação ao segundo requisito, que é a relevante 

fundamentação, não parece acertado descartar, a priori, a possibilidade da 

negação de suspensão com eventual procedência recursal. Isso porque o 

aprofundamento cognitivo permite ao julgador mudar sua percepção apenas 

em relação ao requisito do fumus boni iuris. O periculum in mora não se altera 

com o crescer da cognição ao longo do processo. 

 Sobre tal problemática, mais uma vez, Fredie Didier Jr. e Leonardo 

Carneiro da Cunha51 asseveram: 

 
Mas é possível negar efeito suspensivo ao agravo de instrumento 
pela falta de fundamento relevante (art. 558, caput, CPC), embora 
existente o perigo. Aí, está-se diante de uma situação curiosa: cabe 
agravo de instrumento, que não terá efeito suspensivo, mas cuja 
possibilidade de sucesso é mínima [...] 

 

Assim, caso o relator verifique o receio de lesão de grave e difícil 

reparação, mas não se convença das alegações do agravante, é possível – 

porém bastante difícil, pois após a decisão do relator, o agravado deverá 

apresentar suas contrarrazões que rebaterão os argumentos já tidos pelo 
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 DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 

Salvador: Juspodivm. Vol. 3. 10. ed. 2012. p. 157 
51

 DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 

Salvador: Juspodivm. Vol. 3. 10. ed. 2012. p. 158 
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relator como insuficientes para a suspensividade recursal – que se convença 

do contrário em momento posterior, com a procedência do recurso, apesar da 

negativa de concessão do efeito suspensivo. Isso porque é possível que as 

contrarrazões do agravado sejam mal feitas, de modo que prejudique o próprio 

agravado, favorecendo as alegações anteriormente trazidas pelo recorrente.  

Também deve-se lembrar da possibilidade de apresentação de 

memoriais escritos pelo agravante, que podem alterar o convencimento dos 

magistrados acerca do requisito da relevante fundamentação.  

Por fim, urge salientar que a decisão sobre a suspensividade 

recursal é uma decisão monocrática, tomada somente pelo relator. Já o 

julgamento definitivo do recurso é feito por um órgão colegiado, composto por 

no mínimo três desembargadores, os quais, diferentemente do relator, podem 

entender de maneira diversa, ao analisar os autos do recurso, de modo que 

nem sempre a negação da suspensividade pelo relator importa em 

improvimento do recurso.     

4.3 DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DEFINITIVO DO MÉRITO EM 

SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

 

Por fim, chega-se ao principal problema prático decorrente do nível 

cognitivo do agravo de instrumento de decisões antecipatória de tutela. 

O efeito devolutivo é o único efeito presente em todos os recursos, 

permitindo a delimitação da matéria que será rediscutida pelo juízo ad quem. A 

delimitação pode ser feita tanto no âmbito vertical como no horizontal. É 

conveniente para o presente estudo a análise no seu viés vertical, de 

profundidade, ou seja, o quanto o magistrado pode adentrar no mérito do 

recurso apresentado, se a cognição será sumária ou exauriente.  

Afirmou-se que o efeito devolutivo vertical nos recursos, em regra, é 

amplo e pleno. Araken de Assis52, discorrendo sobre o efeito devolutivo da 

apelação no seu viés profundidade, atesta: 

 
À primeira vista, a profundidade do efeito devolutivo da apelação 
oferece menores dificuldades. Definida a extensão da matéria 
devolvida – a impugnação do apelante e o estágio alcançado pela 
cognição do órgão a quo, no concernente às três classes de questões 
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(pressupostos processuais, condições da ação e mérito) – dentro da 
respectiva classe, o apelo remeterá ao tribunal o conhecimento de 
todas a e quaisquer questões. O efeito devolutivo compreende 
igualmente, as questões que poderiam ter sido solucionadas na 
sentença, a despeito de o juiz não as ter resolvido (art. 516). Nesse 
sentido, o correto se afigura o diagnóstico de que, no plano vertical, é 
“amplíssima” a devolução. 

  
 Contudo, quando analisado no agravo de instrumento, a situação 

difere da apresentada acima. Isso porque, na apelação, a regra é que a 

decisão vergastada seja feita em cognição exauriente, como uma sentença que 

analisou e resolveu o mérito. Desse modo, o efeito devolutivo do recurso de tal 

decisão, no caso a apelação, por ser pleno, encaixa-se com o nível cognitivo 

da sentença alvejada.  

Quando existe uma sentença terminativa (art. 267, CPC) ou uma 

falsa meritória (art. 269, IV, CPC), é defeso adentrar no mérito principal da 

causa se o juízo a quo não tiver se manifestado sobre ele, sob pena de 

supressão de instância, exceto no que diz respeito aos casos do §3º do art. 

515, bem como nos casos de matéria de ordem pública. Assim, o efeito 

devolutivo é pleno no âmbito vertical, mas limitado horizontalmente a rediscutir 

as causas da extinção processual ou do improvimento pela decadência ou 

prescrição.  

É importante salientar também que não existe aprofundamento de 

cognição por ocasião do julgamento da apelação. Isso quer dizer que é defeso 

ao recorrente, bem como ao recorrido, inovação recursal, que consiste na 

alegação, em segundo grau ou nas instâncias extraordinárias, de determinada 

matéria não suscitada e discutida em primeiro grau.  

  Já no agravo de instrumento, o efeito devolutivo vertical deve ser 

analisado com maior detalhamento e calma. Isso se deve ao fato das diferentes 

e dissonantes características dos dois grandes grupos de decisões 

interlocutórias, que podem ser impugnadas pelo recurso instrumental. 

Esse recurso, como todos os outros, é dotado de efeito devolutivo, o 

qual, no agravo de instrumento, Araken de Assis53, citando lição de José Carlos 

Barbosa Moreira, aduz que “em relação à profundidade do efeito devolutivo do 

agravo, opinião das mais influentes restringe-se a à questão impugnada, na 
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medida da sua impugnação”. Teresa Arruda Alvim Wambier54 ensina que o 

“efeito devolutivo do agravo, como ocorre com outros recursos em geral, pode 

ser parcial ou total, em razão da dimensão da matéria impugnada”. No mesmo 

sentido, Luiz Orione Neto55, que vai além: 

 
Já em relação aos recursos ordinários, não há esse recorte delineado 
da matéria, sendo possível o exame de matéria pelo órgão ad quem 
de questão não apreciada pelo juízo a quo. É o que sucede com as 
questões de ordem pública que poderão ser apreciadas ex officio pelo 
tribunal, ainda que não apreciadas pela decisão impugnada. Isso 
decorre do fato de que, em relação aos recursos ordinários, a 
profundidade do efeito devolutivo é sempre integral, abrangendo até 
mesmo matéria não analisada pelo órgão a quo. 

 

Assim, em regra, o efeito devolutivo, em sua perspectiva vertical do 

agravo de instrumento é pleno, sendo restringido apenas por seu outro viés, 

que é o âmbito horizontal do efeito devolutivo.  

Essa regra se aplica perfeitamente aos recursos que impugnam 

decisões que resolvem questões meramente incidentais, nas quais o objeto da 

discussão não guarda identidade com o objeto principal da demanda. O nível 

de cognição que o magistrado deve observar por ocasião do julgamento 

desses agravos instrumentais deverá ser exauriente, pois faz coisa julgada 

material, não se tratando de decisão provisória, mas sim de definitiva.  

Contudo, o agravo de instrumento que ataca decisões que 

anteciparam ou não os efeitos da tutela tem seu efeito devolutivo vertical 

restringido.  

Isso ocorre, porque as decisões que antecipam os efeitos da tutela 

são feitas em cognição sumária, não exauriente. Luiz Guilherme Marinoni56 

afirma que “a restrição da cognição no plano vertical conduz ao chamado juízo 

de verossimilhança ou às decisões derivadas de uma convicção de 

verossimilhança. Teori Albino Zavascki57 elucida que um dos principais 

elementos caracterizadores das decisões antecipatórias dos efeitos da tutela é 

“o nível vertical da cognição: a tutela provisória é formada à base de cognição 

sumária, no que diz respeito à profundidade. Enquanto a tutela definitiva busca 
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juízo de certeza, aqui a tutela jurisdicional é conferida à base de juízos de 

verossimilhança.  

Assim, nos agravos de instrumento, ao contrário do recurso de 

apelação, deve haver uma análise do tipo de decisão. A depender da decisão 

impugnada, o nível de cognição a ser exercido será exauriente ou sumário. 

Haverá uma adequação do efeito devolutivo no seu aspecto profundidade de 

acordo com o tipo de decisão interlocutória. Se não for uma que trate da 

antecipação dos efeitos da tutela, essa adequação não será necessária, 

seguindo o efeito devolutivo profundidade a regra geral, que é a cognição 

exauriente. Nesses casos, a decisão do segundo grau, embora feita em 

cognição exauriente e com condão de ser definitiva, não obsta o julgamento do 

mérito pelo magistrado a quo. 

Ocorre que, nas situações em que se impugnam com o agravo de 

instrumento decisões que pretendem antecipar os efeitos da tutela, ou seja, 

decisões tomadas com base em cognição perfunctória, surge o problema da 

adequação do efeito devolutivo, em seu aspecto profundidade. 

Isso acontece porque, ao contrário do que foi afirmado acima para o 

recurso de apelação, no agravo de instrumento de decisões que antecipam os 

efeitos da tutela, pode haver o aprofundamento cognitivo, ou seja, pode haver 

inovação recursal. 

Imagine-se a situação de um pedido de tutela antecipada inaudita 

altera pars não concedida em que o autor agrava para o tribunal ad quem. 

Como todo recurso, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla 

defesa, será oportunizado ao agravado momento em que ele se manifestará 

acerca do recurso interposto, contra-argumentando as declarações do 

recorrente contidas na petição do agravo. 

Na apresentação das contrarrazões, os desembargadores terão um 

maior material probatório do que o disponível e apreciado pelo magistrado de 

primeiro grau, já que na apreciação na instância singular, o juiz decidiu tendo 

como base somente as alegações do autor, sem ter acesso à versão dos fatos 

ou dos argumentos do réu. Tendo acesso às manifestações de ambas as 

partes, ou mesmo quando não haja a apresentação de contrarrazões, é dever 

do Tribunal julgar definitivamente o mérito do recurso, o que é correto. 

Todavia, deve-se atentar para o mérito do recurso nessa hipótese. 
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Sobre recursos, prenuncia José Carlos Barbosa Moreira58: 

 
Não fica circunscrita, em regra, a um único pronunciamento a 
apreciação pelo organismo investido da função jurisdicional, da 
matéria que lhe compete julgar. Com o propósito de assegurar, na 
medida do possível, a justiça das decisões, contempla a lei a 
realização de dois ou mais exames sucessivos, ao passo que, por 
outro lado, a fim de evitar que se sacrifique a necessidade de 
segurança, cuida de limitar o número das revisões possíveis.  

 

O recurso objetiva a submissão de uma decisão judicial a uma nova 

apreciação, em regra, por um órgão diverso daquele que a proferiu, com o fito 

de modificar, invalidar esclarecer ou complementar a decisão59. Como se trata, 

simplificadamente, de um novo julgamento do pleito de primeiro grau, em regra, 

o mérito do recurso será o mesmo do pedido feito na origem sobre o qual o juiz 

se pronunciou. 

No caso de decisões interlocutórias que versem sobre a antecipação 

dos efeitos da tutela, o mérito de tal decisão é a verificação dos requisitos do 

art. 273, o fumus boni iuris (verossimilhança das alegações baseadas em prova 

inequívoca) e o periculum in mora (fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação). 

 Na situação em comento, o primeiro requisito assume papel de 

destaque.  

Já se falou neste trabalho que uma das peculiaridades da tutela 

antecipada, peculiaridade esta que pode ser utilizada como critério, apenas 

para fins didáticos, de distinção entre esta e a tutela cautelar é a coincidência 

total entre o que se pretende antecipar e o que objetiva a final60. Assim, as 

alegações ou as argumentações utilizadas pelo autor para convencer o juiz a 

conceder a antecipação dos efeitos da tutela serão as mesmas para convencê-

lo a dar provimento a seus pedidos quando do pronunciamento definitivo em 

sentença. 

Desse modo, o mérito do recurso de agravo de instrumento será a 

verificação da presença dos requisitos do art. 273 do CPC, necessários para a 
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concessão de medida antecipatória de tutela. Se a decisão alvejada não tiver 

concedido o pedido antecipatório, restará ao tribunal ad quem analisar 

novamente se estão ou não presentes os elementos propulsores da tutela 

antecipada. Do mesmo modo, deve-se proceder caso haja provimento da tutela 

antecipada, e o réu tenha recorrido. Na teoria, essa solução simples parece 

não render ensejos a maiores problemas. Contudo, na prática, o que se vê é o 

usual julgamento do mérito, de modo definitivo, pelo juízo ad quem. 

Primeiramente, é importante salientar o motivo pelo qual o tribunal 

ad quem não deveria julgar definitivamente o mérito do recurso. 

Como já explanado, o mérito da decisão que pretende antecipar os 

efeitos da tutela e o da decisão definitiva da demanda é o mesmo. O que 

diferencia ambos os provimentos é o nível da cognição exercida pelo 

magistrado, pois no primeiro caso é feita de modo perfunctório, enquanto que 

no segundo, de modo exauriente. 

Essa diferença nos níveis de cognição se reflete no julgamento dos 

recursos. Se se trata de uma decisão feita em cognição sumária, isso significa 

que o juiz ainda não sedimentou totalmente seu convencimento, pronunciando-

se com base somente nos elementos que dispunha até então, com um juízo de 

verossimilhança. Assim, como a decisão feita é cognição não exauriente, a 

tendência natural é que ela se aprofunde com a eventual produção de provas e 

o caminhar do procedimento judicial, evoluindo para um juízo de certeza. 

As consequências são de suma importância para que o julgamento 

dos recursos não apresente desvios ou vícios que prejudiquem quaisquer das 

partes.  

Na impugnação de decisões definitivas, como a sentença, o tribunal 

ad quem é livre para apreciar profundamente o mérito da demanda, pois ele já 

fora apreciado do mesmo modo em primeiro grau, devendo decidir de modo 

definitivo, como fora feito na instância inferior. Isso é reflexo dos conceitos 

básicos da teoria geral dos recursos e do efeito devolutivo. O juízo ad quem só 

poderá pronunciar-se sobre a questão sobre a qual também já se manifestara o 

juízo a quo, pois, remontando às lições acima expostas, o recurso é um novo 

julgamento da demanda. Nesse novo julgamento, o tribunal deve se ater 

somente ao que foi alegado e ou decidido. Pode, contudo, decidir sobre 

questão sobre a qual não se manifestou expressamente o juiz de primeiro grau, 
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conquanto que essa questão tenha sido mencionada ao longo do processo, 

pois “ao tribunal é lícito analisar todo o material deduzido no juízo de origem, 

independentemente de a decisão impugnada e do recurso fazerem menção ao 

material produzido61. Obviamente, tais questões podem ser apreciadas, mas só 

serão decididas novamente se houver requerimento expresso do recorrente na 

petição dos recursos, em atenção ao princípio dispositivo. 

Quando se recorre de decisões antecipatórias de tutela, ou seja, 

quando se interpõe agravo instrumental – exceto quanto a tutela antecipada é 

concedida na sentença, situação na qual o recurso cabível é o de apelação -  o 

que ocorre na prática é que, por se confundir o mérito da questão antecipatória 

de tutela com o mérito principal da demanda, o Tribunal “esquece” que se trata 

de uma decisão de cunho sumário, provisória, e, recebendo as contrarrazões, 

julga de modo definitivo a demanda, quando, na verdade, deveria se ater à 

verificação dos requisitos necessários da tutela antecipada. É cediço que um 

desses requisitos é a verossimilhança das alegações baseada em prova 

inequívoca, as mesmas alegações que serão utilizadas para influir na 

convicção do juiz por ocasião do julgamento definitivo do mérito, de modo que 

o juízo de segundo grau, ao ver as alegações do recorrente, bem como as do 

recorrido, pode achar que o mérito da questão se resolveu, proferindo uma 

decisão definitiva, o que é incorreto, principalmente por um motivo. 

Caso se admita a possibilidade do julgamento definitivo do mérito da 

questão original em sede de agravo de instrumento utilizando-se como 

embasamento o princípio da celeridade processual, restará ceifada ao 

perdedor a possibilidade de recorrer às instâncias ordinárias, ferindo o princípio 

do duplo grau de jurisdição. Nesse choque de princípios, o sopesamento deve 

ser feito a favor do segundo. Apesar de não ser absoluto, pois nenhum 

princípio o é, existindo exceções expressas no direito positivo brasileiro, como 

o §3º do art. 515 do CPC, o princípio do duplo grau de jurisdição obrigatório 

deve ser privilegiado no presente caso, uma vez que apesar de não restar 

definitivamente decidida a causa, os efeitos dela poderão ser imediatamente 

percebidos, pois ainda se trata de uma antecipação dos efeitos da tutela, 

apesar de tramitar em segundo grau, fazendo que o vencedor goze 
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imediatamente dos efeitos pretendidos e, ao perdedor, reste ainda a 

possibilidade de convencer o magistrado de primeiro grau com a eventual 

produção probatória, do seu direito, ou ainda, caso não obtenha êxito, recorrer 

às instâncias ordinárias, em que ainda poderá discutir matérias fáticas, caso 

lhe seja proveitoso. 

É bastante difícil, senão impossível, determinar um limite objetivo de 

cognição para que o magistrado de segundo grau o observe e obedeça a ele, 

ao analisar agravos de instrumentos nessas situações, para que não resolva, 

de modo definitivo, o mérito da demanda original. 

Na verdade, nesses casos, não se pode impedir que o magistrado 

julgue de acordo com todos os dados disponíveis, por mais que esses dados 

sejam em maior quantidade do que no primeiro grau, pois, como já dito, no 

agravo de instrumento de decisões antecipatórias de tutela, excepcionalmente, 

pode haver o aprofundamento de cognição. 

A que o juízo ad quem deve se atentar é para o fato de, apesar da 

possibilidade de aumento cognitivo, ainda se trata de uma decisão 

antecipatória de tutela, significando que ela é feita em cognição sumária, com 

caráter provisório. O principal desdobramento dessa conclusão é que o 

Tribunal, apesar de poder julgar com um maior nível cognitivo do que o 

experimentado pelo juízo de origem, não pode proferir decisões que 

contenham perigo de irreversibilidade da medida (§2º do art. 273, CPC). Isso 

ocorre porque, apesar de o pedido de antecipação de tutela ser novamente 

apreciado, desta vez por um tribunal, por mais de um julgador singular, ele 

ainda se reveste de uma decisão tomada em cognição sumária, a ser 

plenamente aprofundada pelo magistrado de origem, com o decorrer do 

andamento do processo pelo primeiro grau. 

O parágrafo segundo do art. 273, CPC é o limite que o ordenamento 

jurídico pátrio impõe para que não haja a supressão de instância, de modo a 

impedir também a ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição obrigatório. 

A supressão de instância, simplificadamente, caracteriza-se pela 

violação das bases teoria geral dos recursos, bem como dos conceitos do 

efeito devolutivo, quando há pronunciamento em segundo grau sobre a matéria 

não tratada no primeiro. O juízo ad quem só deve se pronunciar sobre matéria 

alegada, discutida ou contida no bojo do processo. Caso ainda não haja um 
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julgamento definitivo pelo órgão de primeira instância, é defeso ao tribunal 

manifestar-se, pois nesse caso a questão não seria reapreciada, mas sim 

apreciada pela primeira vez. Obviamente que isso se trata da regra geral, 

havendo matérias cognoscíveis de ofício (matérias de ordem pública), as quais, 

mesmo não havendo pronunciamento expresso em primeiro grau sobre elas, 

podem ser apreciadas e decididas no segundo (efeito translativo recursal). 

Caso não existisse essa norma para impedir tais decisões definitivas 

em agravo de instrumento, o magistrado, percebendo que poderia julgar de 

pronto a causa de modo cabal, deveria se abster de proferir decisão, negando 

provimento ao recurso. 

Com a vedação de prolação de decisões com caráter irreversível, ao 

mesmo tempo se privilegia a possibilidade de emissão de uma decisão e 

também não extingue de pronto a atividade jurisdicional em primeiro grau. 

Esse é o horizonte que o juízo ad quem deve seguir para evitar 

problemas no nível de cognição exercido em sede recursal de decisões 

antecipatórias de tutela. Porém, mesmo emitindo uma decisão provisória, em 

cognição perfunctória, apesar de poder ser um pouco mais profunda da 

proferida em primeiro grau, observa-se, infelizmente, que, muitas vezes, os 

juízes de primeiro grau, ao tomar conhecimento do teor do pronunciamento em 

segunda instância, formam desde já sua convicção, não mais se interessando 

no aprofundamento cognitivo, apenas repetindo na sentença os fundamentos 

utilizados no acórdão ou na decisão monocrática do agravo. 

 Pode ocorrer que a decisão tomada em segundo grau se mostre 

como correta, mas pode ser que não. Assim, mesmo havendo decisão que 

verse sobre o mérito principal da demanda, é dever do magistrado analisar as 

provas, ouvir as alegações de ambas as partes para produzir convicção 

própria, que poderá ou não coincidir com a do juízo ad quem. Nunca é demais 

salientar o dever de fundamentação das decisões judiciais, contida no art. 93, 

IX da CF/88,  dificulta essa prática, mas não a impede.  

Ademais, mesmo que o magistrado se abstenha de prosseguir 

formulando sua convicção sobre o mérito da demanda, decidindo acatar e 

reproduzir, em sentença, a decisão de segundo grau, existe a possibilidade da 

interposição de recurso – apelação – que não seria possível, caso o mérito da 

demanda já fosse julgado definitivamente em sede de agravo de instrumento. É 
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claro que já havendo um pronunciamento do Tribunal sobre o mérito da 

demanda em determinado sentido, torna mais difícil a tarefa de reforma da 

decisão. Desse modo, o recorrente, caso a decisão recorrida esteja de acordo 

com a prolatada em anterior recurso de agravo de instrumento, deve 

argumentar, expondo claramente, de maneira objetiva e persuasiva, suas 

razões. 

O que se tenta impedir é a prolação de decisões irreversíveis, que já 

julgariam de modo definitivo o mérito da demanda. Não se objetiva impedir que 

o Tribunal entre no mérito principal da causa. Ele deve fazer isso, afinal, o 

mérito da tutela antecipada é o mesmo do pleito principal. A vedação do §2º do 

art. 273 se mostra eficaz para combater a possibilidade de julgamento definitivo 

da causa na da apreciação do agravo de instrumento, pois se trata de uma 

decisão que, apesar de produzir imediatamente seus efeitos, é reversível e 

provisória, de modo que, ao prosseguimento do feito em primeira instância, 

pode o magistrado revogar a decisão tomada pelo tribunal que, apesar de 

hierarquicamente superior, foi feita em cognição inferior. Essa revogação 

somente é possível com o aprofundamento cognitivo.  

Por fim, deve-se enfrentar a problemática da irreversibilidade 

recíproca, ou do chamado periculum in mora inverso. Isso ocorre quando existe 

o perigo de irreversibilidade tanto pela concessão da medida, quanto por sua 

não concessão. No primeiro caso, a concessão da medida acarretará alteração 

irreversível na situação fática entre do requerido. Do mesmo modo, na segunda 

hipótese, a situação se figurará irreversível pela não concessão da medida, 

prejudicando, assim, o autor. Preleciona Athos Gusmão Carneiro62 que, "Com 

certa frequência, o pressuposto da irreversibilidade ficará "superado" ante a 

constatação da "recíproca irreversibilidade". Concedida a AT, e efetivada, cria-

se situação irreversível em favor do autor; denegada, a situação será 

irreversível em prol do demandado". Continua o autor para sugerir que "o 

princípio da proporcionalidade, no magistério de Karl Larenz, definirá os limites 

em que é lícito satisfazer um interesse, mesmo à custa de outro interesse 

igualmente merecedor da tutela. 
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Para Luiz Guilherme Marinoni63, "não há razão para não admitirmos 

a possibilidade de uma tutela antecipatória que possa gerar efeitos fáticos 

irreversíveis, pois a tutela cautelar não raramente produz tais efeitos".  

Teori Albino Zavascki elucida64: 

 
Reitere-se, contudo, que a vedação inscrita no citado §2º deve ser 
relativizada, sob pena de ficar comprometido quase por inteiro o 
próprio instituto da antecipação de tutela. Com efeito, são muitas as 
circunstâncias em que a reversibilidade corre algum risco, 
notadamente no que se diz respeito à reposição in natura da situação 
fática anterior. Mesmo nessas hipóteses,todavia, é cabível o 
deferimento da medida [...] Casos haverá, e esses certamente são 
casos extremos, em que o conflito entre segurança e efetividade é tão 
profundo que apenas um deles poderá sobreviver, já que a 
manutenção de um importará o sacrifício do outro[...] Em casos dessa 
natureza, um dos direitos fundamentais colidentes será sacrificado, 
não por vontade do juiz, mas pela própria natureza das coisas. Ad 
impossibilia nemo tenetur. Caberá ao juiz, com redobrada prudência, 
ponderar adequadamente os bens e valores colidentes e tomar a 
decisão em favor dos que, em cada caso, puderem ser considerados 
prevalentes à luz do direito. A decisão que tomar, em tais 
circunstâncias, representará, no plano dos fatos, mais que 
antecipação provisória: será concessão ou denegação da tutela em 
caráter definitivo.  

 

A atuação do Poder Judiciário deve estar em meticulosa 

consonância com os quesitos legais para tanto, sob pena de causar ilegítimo 

gravame ao polo processual atingindo pela alteração fática desencadeada por 

uma querela jurídica ainda não plenamente maturada. 

É interessante notar que o interesse de ambas as partes, em se 

tratando de juízos de apreciação sumária, retrata razões de natureza lógica 

equivalente, uma vez que o indeferimento da medida antecipatória, se, por um 

aspecto é passível de prejudicar o interesse do polo recorrente, sob outro 

prisma, caso concedida, poderá causar efeito danoso à parte agravada, 

configurando hipótese de dano inverso, conforme bem tem percebido a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça65. 
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Importa ainda ressaltar que, em honra à consolidação de um Modelo 

Constitucional de Processo Civil, há necessidade de identificação e 

sopesamento dos valores processuais em aparente confronto na presente 

análise recursal. 

Destaca-se a Efetividade e a Celeridade da Prestação Jurisdicional, 

que exigem uma pronta atuação do Poder Judiciário, em prol do atendimento e 

da resolução dos conflitos sociais; de outra sorte, exsurge o Direito ao 

Contraditório e à Ampla Defesa da parte recorrida, que, em um sistema 

heterônomo de Justiça, é essencial à efetivação da jurisdição. 

É cediço que todos os princípios mencionados possuem idêntico 

respaldo e positivação na Constituição Federal de 1988, devendo, por 

conseguinte, serem harmonizados, sob a liderança do Princípio do Devido 

Processo Legal, o que se viabiliza por meio do processo de subsunção dos 

fatos narrados à exigência legal de notável pericum in mora, sob 

fundamentação de manifesta verossimilhança do direito sustentado, conforme 

disposto no já balizado art. 273 do CPC.   

José Roberto dos Santos Bedaque66, afirmando que a solução, em 

tais situações, encontra-se no princípio da proporcionalidade, elucida: 

 
Impossível traçar regras abstratas para resolver a questão. As 
circunstâncias concretas e a sensibilidade do juiz são os únicos 
dados para a busca do melhor resultado. Somente o confronto dos 
interesses em conflito, realizado à luz do princípio da 
proporcionalidade, permitirá resolver o problema de forma adequada. 
É difícil e até mesmo dramática a posição do juiz, que deve optar por 
um dos valores, sabendo do possível sacrifício do outro. Mas, se não 
houver outra saída, terá ele de escolher um deles, mesmo com o 
risco de criar situação irreversível com sua decisão. 

 
Desse modo, diante dessas situações extremas, o magistrado deve, 

no caso concreto, ser orientado pelo princípio da proporcionalidade, sopesando 

os direitos e os princípios envolvidos na situação apresentada, analisando 
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conjuntamente a probabilidade de êxito final de cada uma das partes, bem 

como o dano causado caso a medida seja ou não deferida. Nas palavras de 

Hugo de Brito Machado Segundo67, “É necessário ponderá-los, e sopesá-los, a 

fim de avaliar qual deles deve preponderar à luz do caso concreto. É esse 

exame que determina, em cada caso, se a tutela urgente deve ser deferida ou 

não”. Analisa-se o princípio da tutela jurisdicional efetiva, mais relacionado ao 

requerente da tutela, pois se assevera que a duração ordinária ou não do 

processo importará na ineficácia dos efeitos do provimento judicial, quando for 

promulgada a decisão. Deve-se averiguar, do mesmo modo, o princípio do 

devido processo legal, que é mais ligado ao requerido, de não ter desde logo 

ceifada a possibilidade de produzir provas e de atuar no convencimento do 

magistrado, rebatendo argumentos e alegações do autor. Adiciona-se o caráter 

recíproco de irreversibilidade, aumentando o grau de dificuldade da decisão do 

magistrado. O embate desses princípios, em cada caso, terá um diferente 

vencedor, pois são as peculiaridades da hipótese apresentada que 

influenciarão o juiz a valorar mais determinado princípio frente a outro, de modo 

que em casos semelhantes, possa haver decisões diferentes.  
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5. CONCLUSÃO 

 

O objetivo deste trabalho foi analisar problemas práticos enfrentados 

pelos operadores de Direito no processamento de agravo de instrumento de 

decisões antecipatórias de tutela. 

A chegada desse tipo de decisão interlocutória no ordenamento 

jurídico brasileiro trouxe grandes benesses ao sistema jurídico processual, pois 

permitiu a imediata produção dos efeitos, sempre que não houve perigo de 

irreversibilidade da medida, do provimento ao final objetivado. Favoreceu-se a 

celeridade processual, ao passo que a segurança jurídica não foi tão 

prejudicada, por causa, mais uma vez, do caráter provisório do provimento. 

Essa decisão trouxe também desdobramentos em outras áreas do 

Direito Processual Civil, em especial na área dos recursos. Esses 

desdobramentos e problemas são causados pela coincidência entre as 

características e os requisitos tanto da tutela antecipada quanto do seu 

recurso, que é o agravo de instrumento.  

Mostrou-se a problemática da análise do juízo de admissibilidade do 

agravo instrumental, em que a lei ordena que em casos em não haja urgência, 

o recurso deve ser convertido em retido. Contudo, a urgência, além de ser 

requisito de admissibilidade do recurso, também é mérito. Analisando essa 

hipótese, concluiu-se que a saída para o julgador  é considerar a urgência 

como mérito, de modo que a ausência da urgência não deve importar na 

conversão do agravo, mas sim em sua improcedência. 

Também se trabalhou a questão do nível cognitivo da decisão que 

determina sobre a atribuição do efeito suspensivo (ou tutela antecipada 

recursal), bem como nova confusão entre os requisitos para essa concessão e 

o mérito da demanda. À primeira vista, se o relator concluir pela não atribuição 

do efeito, já estará também decidindo pelo não provimento do recurso. 

Contudo, demonstrou-se que, apesar de difícil, não necessariamente o mérito 

da questão está decidido, com a convicção já feita pelo juízo ad quem. 

Por fim, salientou-se para a comum e incorreta prática processual do 

julgamento definitivo do mérito da demanda em sede de agravo de instrumento. 

Explorou-se o confronto entre os princípios da celeridade processual e do duplo 

grau de jurisdição obrigatório, elegendo-se o segundo como triunfante, 
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sugerindo-se a vedação da concessão de medidas com caráter irreversível, 

constante no §2º do art. 273 do CPC como limite objetivo à atuação do juízo ad 

quem, podendo, afora isso, adentrar no mérito de acordo com o nível de 

cognição à sua disposição, não obstante a possibilidade excepcional de 

aprofundamento cognitivo em segundo grau.  
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