
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE DIREITO 

COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

 

 

 

BRUNO LIMA DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

TUTELA ANTECIPADA NA SENTENÇA: O 

DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA/CEARÁ 

2009 



 

 

 

 

BRUNO LIMA DE OLIVEIRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTELA ANTECIPADA NA SENTENÇA: O 

DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO 
 

Monografia apresentada à diretoria do curso de 
graduação da Universidade Federal do Ceará como 
requisito parcial para a obtenção do título de 
Especialista Lato Sensu em Direito, sob a 
orientação do Professor Dr. Juvêncio Vasconcelos 
Viana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FORTALEZA 

2009



 
 

TUTELA ANTECIPADA NA SENTENÇA: O DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO 
 
 

BRUNO LIMA DE OLIVEIRA 
 
 

Aprovada em ____/____/_____. 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 

_________________________________________________ 
Juvêncio Vasconcelos Viana (orientador) 

PROFESSOR-UFC 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
Juliana Cristine Diniz Campos 

PROFESSORA-UFC 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
Francisco de Araújo Macedo Filho 

PROFESSOR-UFC 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEITO FINAL: _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agradeço, primeiramente, a minha família, por todo o apoio, 
estímulo e carinho. 

Não poderia também esquecer-me do professor e orientador 
Juvêncio Vasconcelos Viana pelo apoio e encorajamento contínuos 
na pesquisa, aos demais Mestres da casa, pelos conhecimentos 
transmitidos, e à Diretoria do curso de graduação da Universidade 
Federal do Ceará pelo apoio institucional e pelas facilidades 
oferecidas. 

 
 
 



 

 

 

5 
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RESUMO 
 
 

O presente trabalho visa traçar um norte interpretativo relacionado à concessão de 

tutela antecipada na própria sentença. Primeiramente, cuida-se de conceitos elementares e 

indispensáveis, ainda que abordados de maneira superficial, à perfeita compreensão do que se 

busca expor, para, logo então, passar-se a uma análise crítica a respeito dos argumentos de 

cunho ontológico-cognitivo usados pela doutrina, concluindo-se parcialmente como inviável a 

utilização de tais entendimentos como forma de justificação para a concessão de tutela 

antecipada na própria sentença. Logo após, adentra-se nas razões relativas à sistemática 

processual e à finalística do instituto, uma vez que a base argumentativa de alguns 

doutrinadores e da jurisprudência é a de que se deve adotar tal expediente como forma de 

assegurar uma maior efetividade da tutela jurisdicional. Por fim, posto haja posição 

jurisprudencial em contrário, buscar-se-á demonstrar que não há argumentos que sustentem a 

utilização da concessão de tutela antecipada na própria sentença como sucedâneo de 

modulação dos efeitos em que será recebida eventual apelação, a qual é o recurso cabível. 

 

 

  

 

  

PALAVRAS CHAVES: Tutela antecipada, sistemática processual, graus de cognição, 

efeitos da apelação, desvirtuamento do instituto. 
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ABSTRACT 
  

 The purpose of this research is to trace a way of interpretation for the problematic 

created by the concession of the anticipative protection of rights in the verdict. The first goal 

is to give the meaning of some elementary and essential concepts bound necessary to the 

perfect comprehension of the institutes we are going to talk about. Thereupon, start a criticism 

review of the ontologic and cognitive argumentation used by some authors, concluding that 

their comprehension is unfeasible misusing of the anticipative protection of rights by its 

concession in the last judgment of merit. After that, the point is to start an analysis about the 

procedural systematic and the finalistic of the very institute, because the argumentation 

brought by the doctrine and jurisprudence seems to show us ways of interpretation based 

exclusively in the urge of effectiveness of the process. Finally, even against the majority 

jurisprudence, we will try to demonstrate the failure of all arguments used to justify the 

concession of the anticipative protection of right in the verdict. 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: Anticipative protection of rights, procedural systematic, grades of 

cognition, appeal effects, misrepresentation of the institute 
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1.INTRODUÇÃO 
 

 
Antes de tecer quaisquer comentários a respeito do tema escolhido, por questão de 

coerência lógico-científica, cumpre-nos fixar as razões que nos levaram a escolher tal tema, 

bem como sua importância e real aplicabilidade no mundo jurídico. 

Posto ser adepto do conhecimento amplo e dinâmico do Direito, é notório que o 

primeiro grande fator que me levou a escolher tal tema foi a propensão e gosto especial pela 

matéria processual civil, na qual expendi várias horas de estudo e sempre com uma 

proximidade maior em relação às demais. 

Seja pela riqueza, seja pela facilidade com que me relaciono, ou ainda pelo encanto 

que a disciplina causa, já há muito decidi escrever sobre Direito Processual Civil, fixando-o 

como base para meu trabalho de conclusão de curso. 

Mais especificamente, decidi escrever sobre a concessão de tutela antecipada em sede 

de provimento final quando me deparei, nas saudosas épocas do estágio de prática jurídica, 

com o problema posto em concreto. Uma sentença que antecipava, ainda que parcialmente, o 

provimento final ao mesmo tempo em que julgava o mérito da demanda. 

Tal fato gerou em mim uma verdadeira balburdia na ordem lógica com que pensava o 

instituto da tutela antecipada, já que, pelo menos àquele momento, a antecipação de tutela no 

bojo da sentença se me aparecia como um expediente desnecessário e teratológico. 

Então decidi que devia estudar com mais afinco (também por precisar daqueles 

conhecimentos para resolver o problema em concreto que se me apresentava) o instituto da 

antecipação e as conseqüências de sua concessão na própria sentença de mérito. 

Nesse momento, deparei-me com a existência do art. 520, VII, do CPC, tornando-se 

claro para mim o motivo pelo qual havia utilidade naquele expediente adotado pelo 

magistrado. Contudo, ainda não dispunha da clareza e do necessário conhecimento para 

entender, e assim formar minha própria opinião, a respeito do problema com que me 

deparava. 

O problema basicamente era responder às seguintes indagações: A) “é possível a 

concessão de tutela antecipada na sentença de mérito, por quê?”; B) “caso concedida, é 

possível, não obstante a existência da determinação do art. 520, VII, do CPC, emprestar efeito 

suspensivo à apelação?”; C) “considerando que a concessão de tutela antecipada se dá, em 

regra, por decisão interlocutória, qual recurso cabível na hipótese de sua concessão na 

sentença? Apelação? Agravo? Agravo e Apelação?” 
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Na busca de soluções para tais problemas, deparei-me com diversas teorias, diversos 

outros problemas advindos da aplicação de tais teorias, além de posições jurisprudenciais e 

doutrinárias em quase todas as vertentes possíveis.  

Assim surgiu, uma vez que o conhecimento a respeito dos institutos com os quais aqui 

se trabalhará é de grande ajuda na solução de situações práticas no âmbito processual, a idéia 

de dedicar meu trabalho de conclusão de curso à exposição das diversas correntes doutrinárias 

e principiológicas, bem como das posições jurisprudenciais, fazendo, sempre que possível, 

pequenos adendos para demonstrar minhas conclusões pessoais. 

Desse modo, buscarei, não obstante a maneira sucinta com que se pretende 

desenvolver o presente trabalho, trazer à baila todo o conteúdo normativo, doutrinário, 

jurisprudencial possível para tornar este trabalho uma fonte segura de informações. 
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2.CAPÍTULO I - CONSIDERAÇÕES PROPEDÊUTICAS 

 

 Nesse capítulo inicial, buscar-se-á sintetizar alguns conceitos e tecer alguns 

comentários a respeito de pontos cruciais para uma perfeita compreensão do tema. 

 Por não se tratar do foco do trabalho, tais temas não serão exaustivamente 

aprofundados, mas sim vistos de uma maneira sucinta, apenas com o fito de prover subsídios 

mínimos de coerência e coesão da abordagem que se pretende dar. 

 

2.1. A ORIGEM DA TUTELA ANTECIPADA  

 

2.1.1 Razões históricas e o direito comparado 

 

 Em nosso ordenamento, observa-se a previsão formal e ampla desse instituto no art. 

273, do CPC, inserido pela Lei n° 8.952/94. 

 Há de se perceber, contudo, que já havia diplomas anteriores prevendo a possibilidade 

de se conceder ao autor a antecipação dos eventuais efeitos de uma sentença de mérito 

favorável, mas não de maneira ampla e flexível como se estabeleceu. Cita-se, 

exemplificativamente, a Lei do inquilinato, Lei de Ação Civil Pública, o Estatuto da Criança e 

do Adolescente e no Código de Defesa do Consumidor.   

 Ocorre que a busca pela natureza jurídica do instituto da antecipação de tutela não é 

tão superficial e inexoravelmente nos leva ao Direito Romano, quando existiam medidas de 

caráter eminentemente provisório, concedidas com base na concomitância de alguns fatores, a 

saber, a possibilidade de veracidade das alegações aduzidas pela parte autora, combinada à 

existência de fatos que lhe conferiam certo grau de probabilidade, somando-se a isso o risco 

da ocorrência de graves ou irreparáveis danos em face da demora na prestação da tutela 

jurisdicional. Tais medidas eram chamadas de interdicta, podendo-se afirmar que ai se 

encontra a base inicial histórica do instituto da tutela antecipada. 

 Dessa análise, já se observa facilmente que, desde Roma Antiga, os problemas 

relativos à demora na prestação da tutela jurisdicional definitiva já repercutiam no 

pensamento do legislador e dos aplicadores do Direito. 

 Os doutrinadores em geral muito se preocupavam com essa questão da possibilidade 

de todo o processo tornar-se inócuo, uma vez que a eventual demora do processo poderia 

acarretar o perecimento do direito alegado pela parte autora, bem como a impossibilidade 

fática de sua satisfação. 
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 Com base nisso, inicialmente havia uma forte luta pela preservação dos bens e/ou 

direitos envolvidos na lide processual, buscando-se, por meio dessas medidas acautelatórias, 

salvaguardar e conservar o objeto sobre o qual recaia a controvérsia. Assim sendo, vemos que 

a questão não residia, pelo menos em princípio, em assegurar a efetividade do provimento em 

relação ao simples decurso do tempo. 

 Cabe-nos aqui citar as palavras de Humberto Theodoro Jr1, pois retrata, de maneira 

irretocável, uma importante mudança ocorrida no cenário jurídico-social universal no tocante 

à demora na prestação jurisdicional satisfativa e necessidade de acesso à justiça, ad litteram: 

“[...] Mas ficava fora do campo demarcado para a tutela preventiva um outro grave 
problema, que era o da demora na prestação jurisdicional satisfativa, o qual, em si 
mesmo poderia configurar um denegação de justiça, ou uma verdadeira sonegação 
da tutela jurisdicional assegurada entre as garantias fundamentais do moderno 
Estado Social de Direito. 

Passou-se a defender algo mais efetivo que a medida cautelar, para antecipar, na 
medida do necessário a efetiva tutela jurisdicional, providências de mérito, sem as 
quais a tardia solução do processo acabaria por configurar indesejável quadro da 
“denegação de justiça”, sem embargo da vitória serodiamente alcançada no 
pretório.” 

 Assim, vê-se que não era mais suficiente a simples garantia do não perecimento do 

objeto ou do direito em litígio. Tornou-se necessário que, sob pena de “denegação de justiça”, 

houvesse uma efetiva prestação jurisdicional, assegurando não só que o vencedor pudesse ter 

seu direito satisfeito, mas que essa satisfação fosse-lhe permitida em tempo hábil. 

 É com muita propriedade que a doutrina passou a ver a necessidade da ampliação das 

medidas judiciais de caráter provisório e urgente, não só no tocante ao seu objeto, mas 

também em relação íntima à possibilidade de sua concessão. 

 Neste jaez, reputa-se de grande importância as afirmações de José Augusto Delgado2, 

feitas em sua análise sobre os efeitos da tutela antecipada, considerando mais ainda a 

inquietude social em relação ao desequilíbrio nas relações jurídico-conflitantes, em uma 

perspectiva mais atual, in verbis: 

“O alargamento do tempo passou a ser o problema maior a dificultar a 
efetivação positiva do processo. Isso porque o seu prolongamento no curso da 
relação jurídica formal impõe-se como um fato constante, motivado por fatores 
diversos: burocracia dos atos processuais; formalismo exagerado; multiplicidade 
geométrica das demandas em face do homem por aperfeiçoamento cultural, ter 
passado a reivindicar mais os seus direitos; desaparelhamento do Poder Judiciário; 
dificuldades orçamentárias vividas pelo Estado; defasagem de muitas mensagens 

                                                 
1 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 748 
2 DELGADO, José Augusto. Reflexões sobre os efeitos da tutela antecipada. BDJur, Brasília, DF. 2007. 
Disponível em: http://bdjur.stj.gov.br/dspace/handle/2011/10163. Acesso em: 05 nov. 2007. 
DELGADO, José Augusto. Reflexões sobre os efeitos da tutela antecipada. Revista da Esmape, Recife, v. 2, n. 3, 
p. 233-260, jan./mar. 1997. 
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educacionais jurídicas; ausência de uma conscientização de conciliação em muitos 
operadores do direito; e outros mais.  

O acesso à Justiça e o modo de tornar célere a entrega da prestação 
jurisdicional transformaram-se, por conseqüência, em núcleo concentrador das 
preocupações dos doutrinadores do processo.  

Movimentos em torno dessas reivindicações instalaram-se em vários países e 
verdadeiras escolas formaram-se, cada uma analisando os aspectos sociais, 
ideológicos e estruturais que cercam tais fenômenos.” 

(grifos nossos) 

 Isto posto, passando-se os olhos por alguns institutos de outros ordenamentos 

jurídicos, confirmamos que a preocupação com a garantia de celeridade, efetividade e real 

satisfação da tutela jurisdicional não é exclusividade do direito brasileiro.  

 Roger Perrot3 nos mostra que, na França, existem as “medidas provisórias que 

antecipam o julgamento”, as quais fazem produzir certos resultados de satisfação do direito do 

litigante, ainda que de maneira provisória e precária. 

 Cite-se, ainda acompanhando a lição, a existência das “medidas provisórias que 

antecipam a execução”, as quais viabilizam a possibilidade de haver execução, mesmo sem 

haver trânsito em julgado, desde que se mostre necessária e inarredável para a satisfação do 

Direito. 

 No direito alemão, conforme se depreende dos parágrafos 935 e 940, do Código de 

Processo Civil Alemão (ZPO)4, que trata das causas e possibilidades de regulação temporária, 

é possível a obtenção de uma decisão judicial provisória que efetivamente regula a situação 

inter partes, declarando, mesmo que de maneira precária, o direito no caso concreto. 

 Para concluir observamos que na doutrina e legislação é plenamente admissível, 

inclusive a condenação provisória5, tudo com vistas à assegurar uma verdadeira 

efetividade/celeridade no âmbito processual, fazendo com que não haja mais (pelo menos é 

isso o que se busca) a submissão de quem busca ter seu direito afirmado à morosidade 

processual. 

                                                 
3 Roger Perrot, “Lês Mesures Provisoires em Droit Français”, apud THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso 
de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro: Forense, 2002. 
4§ 935 Einstweilige Verfügung bezüglich Streitgegenstand 
“Einstweilige Verfügungen in Bezug auf den Streitgegenstand sind zulässig, wenn zu besorgen ist, dass durch 
eine Veränderung des bestehenden Zustandes die Verwirklichung des Rechts einer Partei vereitelt oder 
wesentlich erschwert werden könnte.” 
§ 940 Einstweilige Verfügung zur Regelung eines einstweiligen Zustandes: 
 “Einstweilige Verfügungen sind auch zum Zwecke der Regelung eines einstweiligen Zustandes in Bezug auf ein 
streitiges Rechtsverhältnis zulässig, sofern diese Regelung, insbesondere bei dauernden Rechtsverhältnissen zur 
Abwendung wesentlicher Nachteile oder zur Verhinderung drohender Gewalt oder aus anderen Gründen nötig 
erscheint.” 
5 “Das befriedgungsvefügun” 
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 É indubitável, portanto, que a necessidade de efetivação da tutela jurisdicional, à luz 

das novas concepções jurídicas de acesso à justiça, tornou-se um objetivo a ser perseguido.

 Conforme se verá no capítulo próprio, não há como se aceitar que, na persecução 

dessa efetivação da prestação jurisdicional, encontre-se justificativa para o completo sacrifício 

de outras noções basilares do mundo jurídico, como coerência sistemática, respeito à lei e à 

Constituição etc. 

 

2.1.2 Conceito de Tutela Antecipada 

2.1.2.1 Noções Gerais 

 

 A tutela antecipada é o instituto pelo qual o magistrado antecipa os efeitos da sentença 

de mérito, entregando, desde já, no todo ou em parte, a prestação jurisdicional ao autor ou réu 

que demonstrar a necessidade de movimentação rápida e efetiva do Poder Judiciário para 

salvaguardar direito contra os perigos da demora, seja por meio da apresentação de prova 

inequívoca (o que confere, de per si, uma verossimilhança ao direito alegado) ou ainda pela 

demonstração de comportamento desleal e protelatório da parte adversa. 

 Vê-se que esse conceito apresentado contempla os mais importantes pontos relativos à 

antecipação de tutela, pois permite que a diferenciemos das medidas cautelares, demonstrando 

ainda os requisitos necessários a sua concessão, bem como a admissibilidade não somente 

para que se possibilite uma ação por parte do autor, mas também uma vedação para o réu.6 

 

2.1.2.1 Tutela Antecipada versus. Medida Cautelar 

 

 A medida antecipatória, como vimos no conceito acima, é uma antecipação dos efeitos 

da sentença de mérito. Aqui, o magistrado efetivamente entrega a tutela jurisdicional ao autor, 

demonstrando a natureza satisfativa do provimento. 

 Já nas cautelares, o autor, em um outro processo, requer ao juiz que determine as 

providencias necessárias a salvaguardar o objeto do direito discutido em juízo no processo 

principal de conhecimento. Vê-se, de pronto a natureza meramente acautelatória dessas 

medidas. 

 Nos dizeres de Humberto Theodoro Jr.7, expressis verbis: 

                                                 
6 Cf. ZAVASCKI, Teori Albino, Antecipação da Tutela e Colisão de Direitos Fundamentais, in TEIXEIRA, 
Sálvio de Figueiredo. Reforma do Código de Processo Civil, São Paulo, Ed. Saraiva, 1996, pp. 158-159. 
7 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 752  
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“O que o novo texto do art. 273, do CPC autoriza é, nas hipóteses nele apontadas, a 
possibilidade de o juiz conceder ao autor (ou ao réu, nas ações dúplices) um 
provimento imediato que, provisoriamente lhe assegure o bem jurídico a que se 
refere a prestação de direito material reclamada como o objeto da relação jurídica 
envolvida no litígio. Não se deve, porém, confundir antecipação de tutela apenas 
com as liminares que já se conheciam em várias ações especiais. Embora essas 
liminares tenham sido a primeira forma de propiciar antecipação de tutela, a forma 
generalizada de provimentos dessa natureza, concebida pelo atual art. 273 do CPC, 
compreende providência que tanto podem ocorrer in limine litis como no curso do 
processo, em qualquer tempo em que ainda não se possa executar definitivamente a 
sentença de mérito. 

[...] 

Com o novo expediente, o juiz antes de completar a instrução e o debate da causa, 
antecipa uma decisão de mérito dando provisório atendimento ao pedido, no todo ou 
em parte.” 

 Outro ponto importante é que, para a concessão das cautelares, basta a existência do 

fumus boni iuris, o que não ocorre na antecipação de tutela, que pressupõe a existência de 

verossimilhança pautada em prova inequívoca8. 

 Não obstante a existência do princípio da fungibilidade, ainda que implicitamente, no 

ordenamento processual civil, com o advento da Lei n° 10.444/2002, saiu um tanto de foco 

essa discussão relativa à distinção entre tutela antecipada e medida cautelar, haja vista que o 

novo §7°, do art. 273, do CPC estabeleceu a fungibilidade entre os institutos, tornando 

possível ao julgador conhecer e deferir medida cautelar, mesmo que o autor tenha requerido 

uma “antecipação de tutela”, desde que atendidos os pressupostos legais mínimos. 

 Aqui damos a palavra ao brilhante professor Fredie Didier Jr.9, que, com maestria e 

didática ímpares, trata do tema, ad litteram: 

“É possível agora sem mais qualquer objeção doutrinária, a concessão de 
provimentos cautelares no bojo de demandas de conhecimento. Não há mais 
necessidade de instauração de um processo com objetivo exclusivo de obtenção de 
um provimento acautelatório: a medida cautelar pode ser concedida no processo de 
conhecimento, incidentalmente como menciona o texto legal. A redação do 
dispositivo é bem clara: “Se o autor, a titulo de antecipação de tutela, requerer 
providencia de natureza cautelar, poderá o juiz, quando presentes os respectivos 
pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter incidental no processo ajuizado”. 
 
[...] 
 
O processo de conhecimento, que com a reforma de 1994 já havia recebido grandes 
doses de efetivação e asseguração (a própria antecipação da tutela, que possui 
funções executivas e de segurança), com essa nova mudança atingiu a quase-
plenitude do sincretismo das funções jurisdicionais: na própria relação jurídica 
processual com função cognitiva, podem ser alcançadas a tutela cautelar e a tutela 
executiva. Observando-se o quadro de mudanças legislativas, notadamente no que 

                                                 
8 Conforme se verá adiante, tal distinção é de suma importância à argumentação relativa a impossibilidade de 
concessão de tutela antecipada na própria sentença, já que a antecipação se pauta em um juízo de probabilidade; 
a sentença, em um juízo de certeza. 
9 DIDIER JUNIOR, Fredie. A nova reforma processual, 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003. pg. 85. 
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diz respeito ao incremento da tutela diferenciada das obrigações de dar coisa distinta 
de dinheiro, fazer e não fazer, pode-se tranqüilamente identificar uma tendência 
inexorável de nossa legislação: a unificação dos “processos”. Com o claro objetivo 
de acabar com a vetusta exigência de que, para cada função jurisdicional, uma 
relação jurídica processual própria, transforma-se a relação jurídica processual de 
conhecimento, que passa a ter a característica da “multifuncionalidade”. Aplausos.” 

 E a jurisprudência tem se posicionado nesse sentido. Vejamos alguns julgados: 

“DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR 
PREPARATÓRIA DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. Desconstituição da sentença 
que extinguiu o processo com força no artigo 267, inciso i, c/c o art. 295, inciso V, 
ambos do CPC, sob o fundamento de que medida cautelar é incabível para os casos 
de antecipação de tutela. a Lei n. 10.444, de 07/05/2002, introduziu o par. 7, no 
art. 273, do CPC, criando regra de fungibilidade processual recíproca entre 
medidas cautelares e tutelas antecipatórias, observados os requisitos que lhes 
são respectivos, deste modo consolidando orientação jurisprudencial que 
rejeitava a sacralização das formas processuais, evitava a criação de estado de 
perplexidade jurídica para o jurisdicionado e afirmar que o processo judicial 
não e um fim em si mesmo. Apelo provido. Sentença desconstituída. (TJRS, 
Apelação cível nº 70004267977, 14ª Câmara Cível, Relator: Aymoré Roque Pottes 
de Mello, julgado em 12/09/2002)” 

 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ASSEMBLÉIA. PEDIDO 
DE INTERVENÇÃO. ARTIGO 273, § 7º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.I - 
Consoante precedentes jurisprudenciais desta Corte, a regra do artigo 542, § 3º, do 
Código de Processo Civil, que determina a retenção do recurso especial, admite 
temperamentos, sob pena de se tornar inócua a ulterior apreciação da questão pelo 
Superior Tribunal de Justiça. II - Apesar de se ter deferido, em caráter liminar, a 
intervenção na pessoa jurídica, cujo pedido foi formulado em autos de processo 
de conhecimento onde se postulou a nulidade de assembléia, já à época em que 
proferida a decisão, doutrina e jurisprudência vinham admitindo a 
fungibilidade das medidas urgentes, tendência que culminou com a inserção do 
§ 7º no artigo 273 do Código de Processo Civil pela Lei nº 10.444/02. III - Tal 
providência se justifica em atendimento ao princípio da economia processual, haja 
vista que nem sempre é fácil distinguir se o que o autor pretende é tutela antecipada 
ou medida cautelar, conceitos que não podem ser tratados como sendo 
absolutamente distintos. Trata-se, diversamente, de duas categorias pertencentes a 
um só gênero, o das medidas urgentes. (RESP 202740 / PB;RECURSO ESPECIAL 
1999/0008245-1. Ministro CASTRO FILHO. TERCEIRA TURMA. DJ 07.06.2004 
p.00215)” 

(sem grifos no original) 

 É desnecessário, e até impraticável, adentrar mais nessas discussões, vez que o 

objetivo principal deste tópico é demonstrar que não há apenas um animus acautelatório na 

antecipação de tutela, mas sim a entrega (ainda que antecipada) da declaração do direito ao 

caso concreto, mesmo que, no tocante ao periculum in mora, os institutos aqui tratados muito 

se assemelhem. 
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2.1.3 Natureza jurídica 

 

 De fato, o presente tópico nos leva a um tema que foi objeto de discussões e 

controvérsias na doutrina nacional e estrangeira, a saber, o da natureza jurídica da tutela 

antecipada. 

 Contudo, repetimos que, dado o objetivo do presente trabalho, o qual visa estabelecer 

uma relação entre a possibilidade de concessão da medida antecipatória na própria sentença 

de mérito e os eventuais efeitos de um recurso contra aquela decisão, não nos parece plausível 

adentrar profundamente nos meandros doutrinários que são inerentes ao tema da natureza 

jurídica do instituto. 

 O que mais nos interessa é, bem verdade, saber qual é a natureza do ato concessivo, 

para que se possa posteriormente, pelo menos em tese, determinar qual espécie de recurso 

cabível contra aquela decisão. 

 

2.1.3.1 Natureza jurídica do instituto 

 

 Por óbvio, tal tema não é pacífico na doutrina. Contudo, entendemos, conforme já dito, 

que não nos cabem devaneios ou maiores discussões nesta sede, sendo suficiente a 

apresentação de uma conceituação doutrinariamente mais aceita, uma vez que assim se 

atenderá aos fins desse trabalho. 

 Nessa conceituação citamos Marcelo Abelha Rodrigues10, o qual tem o entendimento 

semelhante a inúmeros outros doutrinadores de renome11, pois tem um conceito irretocável: 

"natureza jurídica da tutela antecipatória é de provimento judicial com eficácia 
mandamental ou executiva lato sensu. Isto porque permite, a um só tempo, não 
só a entrega antecipada e provisória do próprio mérito ou seus efeitos, como 
também a efetivação imediata desta tutela. Justamente porque é dada com base 
na urgência e na busca da efetividade, é um mister que exista, sempre que 
possível, a imediata satisfação do efeito fático de mérito antecipado. Exatamente 
por isso, por via da tutela antecipada dos efeitos de mérito, o juiz emite um 
provimento que deverá ser imediatamente cumprido pelo réu, ou, em contrapartida, 
que, se não for cumprido por ele, admite que seja feito às suas expensas." O modo 
de efetivação da tutela antecipada é tema que merece algumas palavras. Sem sombra 
de dúvida, a finalidade da obtenção da tutela antecipada é a realização no mundo dos 
fatos de efeitos que seriam advindos com a própria tutela concedida ao final. 
Portanto, sua finalidade é justamente de antecipar, provisoriamente, a 
execução dos efeitos do provimento que seria concedido ao final.  

(grifo nosso) 

                                                 
10 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de direito processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 2, 
1998. pp. 57-58. 
11 Cf. NERY JUNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado, 2ª ed. São Paulo: RT, 1996. 
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2.1.3.2 Natureza jurídica do ato concessor  

  

 Aqui não existem muitas controvérsias, pelo menos em tese, sobre a natureza da 

decisão que geralmente concede a antecipação de tutela. 

 O Código de Processo Civil, em seu art. 162, trata das espécies de atos judiciais, 

versando no sentido de que existem três atos básicos: sentenças, decisões interlocutórias e 

despachos de mero expediente. 

 Vejamos o art. 162, do CPC, in verbis:  

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

§ 1o Sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos arts. 
267 e 269 desta Lei. (Redação dada pelo Lei nº 11.232, de 2005) 

§ 2o Decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, 
resolve questão incidente. 

(grifo nosso) 

 Os artigos 267 e 269, do CPC são as causas de extinção do feito com ou sem resolução 

meritória. À primeira vista, em nada haveria relação com a concessão da medida 

antecipatória. 

 Por outro lado, vê-se na prática forense que, em esmagadora maioria das vezes, o 

julgamento a respeito da tutela antecipada resolve-se por meio de questão incidental. 

 É apresentado o pedido de antecipação de tutela ao magistrado, o qual, exercitando um 

juízo de probabilidade, mesmo sem ter havido uma completa instrução probatória, ou até 

mesmo inaudita altera pars, decidirá, em caráter provisório, a respeito da entrega de parcela 

da prestação jurisdicional à parte requerente. 

 Portanto, via de regra, podemos concluir que é por meio de decisão interlocutória que 

o juiz concederá a antecipação de tutela requerida pelo autor.  

 Ocorre que alguns magistrados vêm implantando a prática, considerada por alguns 

doutrinadores como verdadeiro desvirtuamento do instituto, de conceder a tutela antecipada 

em sede de sentença, sob a justificativa de necessidade de efetivação da tutela jurisdicional. 

 Conforme se verá adiante, é justamente sobre esse ponto que recairá a análise principal 

desta monografia, ou seja, discutir-se-á a respeito da possibilidade do uso desses expedientes, 

bem como do eventual remédio processual a ser utilizado no caso concreto. 
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2.2. OS EFEITOS DA APELAÇÃO 

 

2.2.1 Nota Introdutória 

 Ainda a título de formação de uma base propedêutica e com o intuito de propiciar um 

mínimo de subsídios doutrinários para uma compreensão do verdadeiro foco desta 

monografia, passamos à análise dos efeitos da apelação. 

 Note-se que, tendo em vista a hipótese do art. 520, VII, do CPC, para que se fixe um 

posicionamento a respeito da possibilidade de concessão de medida antecipatória em sede de 

sentença, bem como do eventual recurso cabível, é imprescindível uma abordagem, por mais 

superficial que seja, do presente assunto. 

 Outrossim, vê-se que a compreensão das razões que levam boa e respeitável parte da 

doutrina a se posicionar de forma contrária à possibilidade de concessão da tutela antecipada 

na sentença passa pelo entendimento de que, em sendo recebida a apelação somente no efeito 

devolutivo, poder-se-á promover, desde logo, a execução provisória da decisão, o que, em 

tese, desvirtuaria a finalidade para a qual se criou a hipótese legal do art. 520, VII, do CPC. 

 Por fim, dada a finalidade dessa análise, ater-nos-emos tão somente aos efeitos 

devolutivo e suspensivo, haja vista que outros efeitos, como “impedir o trânsito em julgado da 

decisão recorrida”12, não possuem relação direta com o tema principal deste trabalho.  

 

2.2.2 O Efeito Devolutivo 

 

 O efeito devolutivo consiste em “devolver” o conhecimento da matéria impugnada ao 

Poder Judiciário, sendo verdadeira manifestação do princípio dispositivo, uma vez que a 

apreciação pelo órgão recursal será feita nos limites do recurso interposto13. 

 Há aqui uma íntima ligação com o brocardo jurídico latino “tantum devolutum 

quantum apellatum”, o qual informa que somente será permitida a análise daquilo que foi 

devolvido, ou seja, aquilo que não for ventilado no recurso não poderá ser objeto de análise 

por parte do órgão ad quem, exceto se se tratar de matéria de ordem pública ou qualquer 

matéria que, por força de lei, seja cognoscível ex officio.  

                                                 
12 Cf. MOREIRA, José Carlos Barbosa, O Novo Processo Civil, 19ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1997, p 122; 
NERY JUNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos, 4ª ed., São Paulo: RT, 1997, p. 176. 
13 Cf. CAMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil, Vol. II, 14ª Edição. Rio de Janeiro: 
Editoria Lúmen Júris, p. 80. 
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 Observe-se também que certa parte da doutrina entende que só haverá efeito 

devolutivo quando o órgão recursal é diverso do órgão prolator da decisão. Não obstante tal 

posição doutrinária contar com o apoio de respeitáveis doutrinadores, como Barbosa 

Moreira14, preferimos nos afiliar à corrente doutrinária que entende haver efeito devolutivo, 

mesmo que haja uma coincidência entre o órgão a quo e o ad quem, haja vista que a 

“devolução” da análise da matéria é feita ao Poder Judiciário, seja para qual órgão for, 

possibilitando assim uma revisão da decisão proferida.15 

 Apoiando esse entendimento, vemos o art. 535, II, do CPC, o qual nos traz a hipótese 

de conhecimento de embargos de declaração com fim notoriamente integrativo, vez que 

possibilita o saneamento de uma omissão. 

 Ora, se não existisse efeito devolutivo nos aclaratórios, tornar-se-ia impossível a 

análise e decisão da matéria pelo magistrado, o que, consequentemente, vinculá-lo-ia ao 

simples “redizer o que já foi dito”. 

 Por fim, temos que mencionar brevemente o Princípio da Personalidade dos Recursos. 

Tal princípio, indubitavelmente aplicável ao Direito brasileiro, informa basicamente que o 

recurso só aproveita à parte recorrente, não podendo servir de meio para que a reforma da 

decisão em vergaste prejudique-o. Assim sendo, há a proibição da reformatio in pejus, não 

podendo haver um agravamento da situação do recorrente pela interposição do recurso 

interposto. 

 

2.2.3 O Efeito Suspensivo 

 

 Frederico Marques16 diz que tal efeito consiste em não permitir que a decisão recorrida 

produza efeitos antes do julgamento do recurso, sejam eles condenatórios, constitutivos e até 

mesmo os meramente declaratórios17. 

 Freitas Câmara18 faz uma anotação importantíssima a respeito do efeito suspensivo. 

Pedimos vênia para citá-lo, ad litteram: 

“É de se notar que o efeito suspensivo, em verdade, não se produz com a 
interposição do recurso. As decisões sujeitas a “recurso suspensivo” já não 

                                                 
14 Cf. Barbosa Moreira, O Novo Processo Civil Brasileiro, 19ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 123. 
15 Nesse sentido: CAMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil, vol. II, 14ª ed., Rio de 
Janeiro: Lúmen Júris, 2007, pp. 79-81. 
16 Cf. MARQUES, José Frederico. Manual de Direito Processual Civil, vol. III, São Paulo: Saraiva, p. 118. 
17 Cf. THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, vol. I, Rio de Janeiro: Forense, p. 
567. 
18 CAMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil, Vol. II, 14ª Edição. Rio de Janeiro: Editoria 
Lúmen Júris, p. 82 
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produzem efeitos desde o momento em que proferidas. A interposição do recurso 
não impede sua eficácia, mas tão-somente prolonga o estado de ineficácia em que 
aquelas decisões se encontram. Em outros termos, a interposição de “recurso 
suspensivo” apenas faz subsistir o óbice à produção dos efeitos da decisão que 
existia desde o momento em que a mesma foi proferida 

(...) 

Uma vez interposto o recurso, este estado de ineficácia permanece até o julgamento 
da impugnação. Decorrido o prazo previsto em lei sem que o recurso seja interposto, 
a decisão poderá, aí sim, passar a produzir efeitos. 

Entender de outro modo seria admitir que a decisão produzisse efeitos entre sua 
publicação e a interposição do recurso, admitindo-se, mesmo, o início de uma 
execução provisória entre aqueles dois termos, o que repugna ao sistema processual 
brasileiro.” 

 Assim sendo, no caso de uma tutela antecipada concedida em sede de sentença vemos 

que a impossibilidade de existência de efeito devolutivo, pelo menos em tese, não decorre 

interposição do recurso, mas sim como um efeito da recorribilidade. 

 Por outro lado, podemos afirmar que, em nosso sistema processual, a regra é que os 

recursos sejam dotados de efeito suspensivo, uma vez que o recebimento de recurso somente 

em efeito devolutivo resulta de expressa previsão legal, como é o caso do Recurso 

Extraordinário, do Especial e dos recursos nos ritos sumário e sumaríssimo. 

 É de se perceber ainda que, conforme o caput do art. 520, do CPC, as apelações serão, 

em regra, recebidas em ambos os efeitos (devolutivo e suspensivo), o que nos dá subsídios 

para afirmar, de pronto, que as hipóteses constantes dos incisos I a VII são casos excepcionais 

(exceções à regra), devendo, portanto, segundo as tradicionais regras de hermenêutica 

jurídica, serem interpretadas de maneira restritiva. 

 Note-se que isso tem uma profunda importância no que toca à possibilidade de 

interpretação extensiva do art. 520, VII, do CPC, de tal sorte a abarcar a hipótese de 

aferimento dos efeitos do recebimento da apelação na concessão da antecipação em sede de 

sentença, o que será profundamente abordado em sede própria. 

 Nesta sede, anotamos que o sistema italiano, adotado, em seus princípios básicos, pela 

Lei 9.099/95 (Ritos Sumário e Sumaríssimo - Juizados Especiais Cíveis) é tido, por 

respeitável parcela da doutrina, como o melhor sistema, haja vista que coíbe a procrastinação 

com a interposição de recursos meramente protelatórios, possibilitando a imediata eficácia e 

produção dos efeitos da decisão judicial. 

 Tal sistema permite que o magistrado, verificando que, se houver risco de que a 

imediata produção de efeitos pela decisão recorrida acarrete danos de difícil ou impossível 

reparação, possa conceder efeito suspensivo ao apelo. Na Itália, portanto, a regra é que os 
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recursos de apelação tenham apenas efeito devolutivo, cabendo ao juiz a quo conceder ou não 

o suspensivo.19 

 Além disso, a possibilidade de o magistrado, tendo como base as condições do caso 

concreto, sopesando a necessidade de efetivação da tutela jurisdicional e a possibilidade de 

ocorrência de graves danos de difícil reparação, atribuir os efeitos do recebimento da apelação 

valoriza sobremaneira a sentença de primeiro grau. Isso porque, conforme nos leciona 

Alexandre Freitas Câmara, “num sistema em que os recursos têm efeito suspensivo acaba se 

tornando mera formalidade necessária para que o processo possa chegar ao segundo grau de 

jurisdição.” 20 

 Essa valorização da sentença de primeiro grau é sem dúvida uma importante meta a 

ser perseguida por qualquer sistema jurisdicional, principalmente no Brasil, uma vez que 

permitiria, em tese, que se acabasse com a impressão consagrada no jargão forense do “leva 

mais não ganha”. 

 Ocorre que, não obstante a doutrina festeje tal sistema, observamos que ele não é o 

sistema adotado pelo ordenamento processual civil brasileiro, o qual, conforme já dito em 

linhas anteriores, determina que os recursos de apelação serão, via de regra, recebidos em 

ambos os efeitos, exceto se houver expressa determinação legal em contrário. 

 Assim sendo, seria possível que o magistrado, tomando por base um juízo axiológico 

entre a necessidade de efetivação da tutela jurisdicional e a possibilidade de produção de 

danos de difícil ou impossível reparação, modulasse os efeitos do recurso interposto, para 

atribuir somente efeito devolutivo a uma apelação, mesmo não sendo o caso estrito das 

hipóteses dos incisos I a VII, do art. 520, do CPC? Não estaria ele se utilizando de ‘meios e 

artifícios alternativos’ para burlar determinações legais, de sorte a modular os efeitos de 

eventual apelação interposta contra sua decisão final? 

 É o que se tentará demonstrar daqui para frente. 

 

 

 

 

                                                 
19 Cf. MANDRIOLLI, Crisanto. “Corso di Diritto Prcessuale Civile”, 10ª ed. Turim: G. Giapichelli, 1995; 
COMOGLIO, Luigi Paolo. “L’esecuzione Provvisoria delaa Sentenza di Primo Grado, in Le Riforme della 
Giustizia Civille”, Michele Taruffo (coord.), Turim: UTET, 1993 apud CAMARA, Alexandre Freitas. Lições de 
Direito Processual Civil, vol. II, 14ª ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2007. 
20 CAMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil, Vol. II, 14ª Edição. Rio de Janeiro: Editoria 
Lúmen Júris, p. 82-83. 
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3.CAPÍTULO II – O DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO 

 

 Conforme já comentado em linhas anteriores, essa ânsia por uma efetivação da tutela 

jurisdicional, seja antecipada, ou definitiva, tem levado alguns magistrados a conceder a 

medida antecipatória em sede de sentença, de tal sorte a modular os efeitos de eventual 

apelação, tomando por base a hipótese consagrada no art. 520, VII, do CPC. 

 Observando tais fatos, muitos doutrinadores de renome têm-se mostrado contrários a 

tal prática, entendendo completamente inadmissível a concessão da medida antecipatória na 

própria sentença. Há, por outro lado, aqueles que sustentam o oposto, admitindo-a como um 

expediente plenamente justificável, mormente quando se tem em vista a necessidade de 

garantir a eficácia, efetividade e eficiência do controle jurisdicional. 

 Vejamos as principais razões que nos levam a entender que a adoção de tais medidas 

configura verdadeiro desvirtuamento do instituto da antecipação de tutela. 

 

3.1. RAZÕES HERMENÊUTICAS 

 

3.1.1 Exegese gramatical 

 

 Versa o art. 273, caput, do Código de Processo Civil, in litteris: 

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: (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 
13.12.1994) 

I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou (Incluído pela 
Lei nº 8.952, de 13.12.1994) 

II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 
protelatório do réu. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994) 

(grifo nosso) 

 Pois bem. De uma análise meramente gramatical, já se observa que há um pequeno 

problema, pois “antecipar”, segundo a etimologia do termo, significa “fazer acontecer antes 

do tempo”. Logo, se está havendo uma verdadeira concessão ao invés de antecipação, há pelo 

menos um indício de quebra de lógica. 
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 Aurélio Buarque de Holanda Ferreira21 define “antecipar” da seguinte forma: 

“Antecipação. [Do lat. Antecipare.] V. t. d. 1. Fazerm dizer, sentir, fruir, 
fazer correr, antes do tempo marcado, previsto ou oportuno; precipitar: 
Sabdor das manobras inimigas, o general antecipou o ataque. 2. Chegar antes 
de; anteceder: Só chegaram ontem, a tua carta os antecipou T. d. e. i. 3. 
Comunicar com antecipação: Antecipou-lhe a decisão que pretendia tomar. 4. 
Tomar a dianteira: Antecipou-o no intento caridoso. Int. 5. Ocorrer antes do 
tempo marcado, previsto ou oportuno; adiantar-se: Teria esperado, se pudesse 
prever que o acontecimento acaba por antecipar. 6 Dizer ou fazer alguma 
coisa antes do tempo oportuno; antecipar-se: Antecipou-se ao sócio na 
escolha do nome da firma. 8. Ir ou vir com antecipação; adiantar-se, 
antecipar. 9. Tomar a dianteira; colocar-se antes.”  

 Ora, no momento processual em que o juiz já esteja apto a proferir sua sentença, não 

mais se há de falar em antecipação da tutela, mas sim concessão da tutela. Portanto, nesta 

hipótese, em que já se realizou uma cognição exauriente, a tutela em questão não mais poderia 

ser dita “antecipada”, mas sim definitivamente concedida, devendo o magistrado dar ou não 

satisfação à pretensão deduzida em juízo. 

 Araken de Assis22 comunga desse entendimento e, indo mais além, afirma que essa 

técnica antecipatória, mesmo que a concessão seja em momento imediatamente anterior, “em 

ato apenas formalmente autônomo”, apresenta-se como “reprovável burla à lei”. 

 Sergio Sahione Fadel23 também entende de forma semelhante, intitulando de “erro 

grosseiro” a concessão de medida antecipatória na própria sentença de mérito, pois, no 

momento de encerramento do ofício jurisdicional, já não mais se trata do caso do art. 273, do 

Código de Processo Civil. 

 Um outro problema surge da análise interpretativa, ainda na seara meramente 

gramatical, do art. 520, do CPC. Vejamos, a propósito, sua redação, ad litteram: 

Art. 520. A apelação será recebida em seu efeito devolutivo e suspensivo. Será, no 
entanto, recebida só no efeito devolutivo, quando interposta de sentença que: 
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973) 

(...) 

VII - confirmar a antecipação dos efeitos da tutela; (Incluído pela Lei nº 
10.352, de 26.12.2001) 

(grifo nosso) 

 O que nos interessa aqui é o inciso VII do citado artigo. 

                                                 
21 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa, 2ª edição. Rio de Janeiro: 
Editora Nova Fronteira, 1986. 
22 Cf. ASSIS, Araken de. Antecipação de Tutela, in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Aspectos 
polêmicos da antecipação de tutela. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p.29 
23 Cf. FADEL, Sergio Sahione. Antecipação da Tutela no Processo Civil. São Paulo: Dialética, 1998, pp. 60-61. 
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 À similitude do que se entendeu em relação à palavra “antecipar”, vemos que também 

há aqui um problema. 

 Recorremos novamente a Aurélio Buarque de Holanda Ferreira24 para apresentar a 

significação de “confirmar”: 

Confirmar. [Do lat. Confirmare.] V. t. d. 1. Afirmar de modo absoluto; corroborar: A 
testemunha confirmou o depoimento do réu. 2. Dar certeza a; mostrar a verdade de; 
demonstrar, comprovar: As experiências que fez confirmam sua tese. 3. Sustentar, 
manter, conservar, firmar: O Ministro baixou portaria confirmando instruções 
anteriores. 4. Aprovar, sancionar: O cardiologista confirmou o diagnóstico do 
clínico. (...) 

(sem marcas no original) 

 Da definição da palavra, observa-se que “confirmar” pressupõe alguma afirmação ou 

situação pré-existente, a qual não gozava de certeza plena, mas que, a partir da confirmação, 

passou a ser algo certo. Percebe-se também a idéia de manutenção, sustentação e conservação. 

 Daí se tem que a sentença que concede a tutela antecipada é completamente distinta 

daquela que confirma a tutela anteriormente concedida. 

 Aparentemente, isso pode se mostrar como um simples problema de entendimento ou 

redação do dispositivo (“minus dixit quam voluit”), superável por uma interpretação 

extensível, mais acurada e que transcenda à meramente gramatical.  

 Contudo, a correta compreensão da utilização do verbo confirmar, à luz de uma 

interpretação global do ordenamento, é essencial para uma perfeita compreensão da amplitude 

da situação prevista no art. 520, VII, do CPC. 

  

3.1.2 Interpretação sistemática 

 

 Há doutrinadores que criticam fortemente a argumentação até então exposta, 

afirmando que uma mera interpretação gramatical das normas jurídicas causa distorções e não 

nos permite aferir o cerne mandamental-normativo constante nas regras positivas. 

 De fato, uma simples exegese ao estilo francês clássico, pretensamente sem sofrer 

qualquer influência do mundo externo, seja ela moral, política, religiosa, social, axiológica, é 

insuficiente às vistas das modernas teorias de hermenêutica. 

 Entretanto, no momento da busca pelo real significado das normas jurídicas, é 

inarredável a necessidade de se fazer uma interpretação gramatical, mas sem nos esquecermos 

de que as normas jurídicas devem ser também interpretadas segundo os valores histórico-
                                                 
24 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa, 2ª edição. Rio de Janeiro: 
Editora Nova Fronteira, 1986. 
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sociais do momento de sua criação, combinados a uma visão acurada da sistemática do 

ordenamento jurídico como um todo, observando ainda as finalidades que estão embutidas na 

regra que se nos apresenta. 

 Definindo o que viria a ser a interpretação sistemática, peço vênia para citar um dos 

maiores doutrinadores sobre o tema. Com a palavra, Norberto Bobbio25, in expressis verbis: 

“aquela forma de interpretação que tira os argumentos do pressuposto de que 
as normas de um ordenamento, ou, mais exatamente, de uma parte do 
ordenamento (como o Direito privado, o Direito penal) constituam uma totalidade 
ordenada (mesmo que depois se deixe um pouco no vazio o que se deve entender 
com essa expressão), e, portanto, seja lícito esclarecer uma norma deficiente 
recorrendo ao chamado ‘espírito do sistema’, mesmo indo contra aquilo que 
resultaria de uma interpretação meramente literal". 

(sem marcas no original) 

 Ora, assim sendo, vemos que entender o ‘espírito do sistema’ é essencial para um 

perfeito conhecimento do significado das experiências normativas. Deve-se, portanto, buscar 

entender o sistema como um todo, com suas regras hermenêuticas admitidas e suas 

interpretações possíveis (in casu, restritivas ou ampliativas). 

 Ocorre que muitos doutrinadores, ao afirmar pela possibilidade de concessão de tutela 

antecipada na sentença de mérito, acabam por desvirtuar o instituto, não por desconhecer de 

sua exegese gramatical ou sistêmica, mas por, data máxima vênia, equivocar-se no que diz 

respeito ao sistema processual adotado pelo nosso Código de Processo Civil, mormente no 

que cinge à matéria recursal em sede de apelação. 

 Tais doutrinadores, sob o argumento de valorizar as decisões judiciais de primeira 

instância, bem como prestar glórias à real necessidade de efetivação da prestação 

jurisdicional, têm ocasionado uma certa confusão, a qual, feliz ou infelizmente, vem sendo 

acompanhada pela jurisprudência, entendendo que o magistrado de primeiro grau pode, 

concedendo a antecipação de tutela no próprio bojo do provimento final, modular os efeitos 

de eventual apelação a ser interposta pela parte sucumbente. 

 Como já noticiado em linhas anteriores, o sistema processual-recursal italiano permite 

tais expedientes. Sendo tido por respeitável parcela da doutrina como o sistema de melhor 

solução, uma vez que, podendo o magistrado decidir sobre os efeitos dos recursos interpostos, 

terá também meios para coibir a procrastinação ocasionada pela interposição de recursos 

meramente protelatórios e que só servem, na verdade, para suspender os efeitos da decisão 

                                                 
25 BOBBIO, Norberto. Positivismo Jurídico – Lições de Filosofia do Direito. trad. Marcio Pugliesi et alii. São 
Paulo: Editora Ícone, 1999, p. 332, disponível em: http://www.scribd.com/doc/6840235/Norberto-Bobbio-O-
Positivismo-Juridico-Licoes-Da-Filosofia-Do-Direito, às 12:29 de 3 maio de 2009. 
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judicial, burlando, ainda que temporariamente os comandos emanados pelo Judiciário quando 

disse o direito no caso concreto. 

 Indubitavelmente, esses recursos (diga-se de passagem, muitos comuns no Brasil) 

realmente entravam todo o sistema jurisdicional do país, sendo, in facto, uma verdadeira 

praga que ocasiona um outro grave problema: incutiu-se na mente do brasileiro que há duas 

etapas para que se tenha um direito efetivamente respeitado e cumprido, a saber, a contenda 

processual nos tribunais e a luta pela sua efetivação no caso concreto. 

 Outrossim, já se nota que a possibilidade de o magistrado, analisando as 

peculiaridades do caso concreto, sopesando a necessidade de efetivação da tutela jurisdicional 

e a possibilidade de ocorrência de graves danos de difícil reparação, atribuir os efeitos do 

recebimento da apelação valoriza sobremaneira a sentença de primeiro grau e o ofício do 

magistrado a quo. Isso porque, conforme nos leciona Alexandre Freitas Câmara, “num 

sistema em que os recursos têm efeito suspensivo acaba se tornando mera formalidade 

necessária para que o processo possa chegar ao segundo grau de jurisdição.” 26 

 Contudo um grande e importante fato não foi observado por tais doutrinadores: tal 

sistema não é, em regra, o adotado pelo Código de Processo Civil Brasileiro, mormente 

no que tange à apelação. 

 Conforme bem sabido, o art. 520, do CPC prevê que os recursos de apelação, via de 

regra, serão recebidos em ambos os efeitos, devolutivo e suspensivo. Vejamos, na íntegra, o 

art. 520 do CPC, in verbis: 

Art. 520. A apelação será recebida em seu efeito devolutivo e suspensivo. Será, no 
entanto, recebida só no efeito devolutivo, quando interposta de sentença que: 
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973) 

I - homologar a divisão ou a demarcação; (Redação dada pela Lei nº 5.925, 
de 1º.10.1973) 

II - condenar à prestação de alimentos;  (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 
1º.10.1973) 

III - julgar a liquidação de sentença; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 
1º.10.1973) (Revogado pela Lei nº 11.232, de 2005) 

IV - decidir o processo cautelar; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 
1º.10.1973) 

V - julgar improcedentes os embargos opostos à execução. (Redação dada pela 
Lei nº 5.925, de 1º.10.1973) 

                                                 
26 CAMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil, Vol. II, 14ª Edição. Rio de Janeiro: Editoria 
Lúmen Júris, p. 82-83. 
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V - rejeitar liminarmente embargos à execução ou julgá-los improcedentes; 
(Redação dada pela Lei nº 8.950, de 13.12.1994) 

VI - julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem. (Incluído pela Lei 
nº 9.307, de 23.9.1996) 

VII - confirmar a antecipação dos efeitos da tutela; (Incluído pela Lei nº 
10.352, de 26.12.2001)  

 O sistema processual adotado no Brasil prevê, como regra geral, que os recursos de 

apelação deverão ser recebidos em ambos os efeitos. Isso torna fácil que se perceba, de um 

simples passar de olhos na já multicitada regra, que as hipóteses em que a apelação será 

recebida somente no efeito devolutivo, constituem verdadeira exceção à regra geral de que 

serão concedidos ambos os efeitos. 

 Note-se que é aqui que se encontra a verdadeira importância da análise feita 

anteriormente no condizente à hermenêutica gramatical da norma, mormente no que cinge à 

perfeita interpretação do vocábulo “confirmar”. 

 Sendo os incisos do art. 520, do CPC verdadeiras exceções à regra geral, devem eles 

ser interpretados, por sua natureza, restritivamente, conforme as mais basilares regras de 

hermenêutica adotadas pelo nosso ordenamento jurídico e tão largamente aceitas pela 

jurisprudência dos tribunais superiores. É o que se depreende ao se observar julgados como: 

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE BENS. IMÓVEL 
ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO RELACIONAMENTO. ESFORÇO 
COMUM QUE SE PRESUME. 

- Não há ofensa ao Art. 535 do CPC se, embora rejeitados os embargos de 
declaração, o acórdão recorrido examinou, motivadamente, todas as questões 
pertinentes. 

- É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fática. Incidência da 
Súmula 7, STJ. 

- O regime patrimonial da união estável implica em se reconhecer condomínio com 
relação aos bens adquiridos por um ou por ambos os companheiros a título oneroso 
durante o relacionamento, conforme dispõe o art. 5º da Lei n.º 9.278/96. 

- A comunicabilidade de bens adquiridos na constância da união estável é regra 
e, como tal, deve prevalecer sobre as exceções, que merecem interpretação 
restritiva.  

(...) 

Recurso parcialmente provido. 

(REsp 915.297/MG, Rel. Ministra  NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 13/11/2008, DJe 03/03/2009)  

(marca nossa) 
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MANDADO DE SEGURANÇA. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO 
DISTRIBUÍDOS AOS SÓCIOS/ACIONISTAS. INCIDÊNCIA DE PIS E COFINS. 
NATUREZA DE DIVIDENDOS. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO. 
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 111 DO CTN. OMISSÃO QUANTO A 
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. 

I - Incabível a análise de omissão quanto à análise de dispositivo constitucional, em 
razão da falta de interesse da parte, eis que suficiente a oposição de embargos 
declaratórios para ensejar o prequestionamento na via do recurso extraordinário. 
Precedente: AgRg no Ag nº 799.362/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ de 
05/03/07. 

II - Discute-se, nos presentes autos, a incidência na base de cálculo do PIS e da 
COFINS dos juros sobre capital próprio (JCP), com base no Decreto nº 5.164/2004, 
o qual reduziu a zero a alíquota das referidas contribuições, excluindo as receitas 
decorrentes dos JCP e de operações de hedge. 

III - Os juros sobre capital próprio não possuem natureza de lucro ou dividendo, mas 
de receita financeira. 

IV - De acordo com a Lei nº 9.249/95, apresentam-se os juros sobre capital próprio 
como uma faculdade à pessoa jurídica, que pode fazer valer de seu creditamento sem 
que ocorra o efetivo pagamento de maneira imediata, aproveitando-se da 
capitalização durante esse tempo. Além do mais, ao contrário dos dividendos, os 
JCP dizem respeito ao patrimônio líqüido da empresa, o que permite que sejam 
creditados de acordo com os lucros e reservas acumulados. 

V - As normas instituidoras de isenção (art. 111 do CTN), por preverem 
exceções ao exercício de competência tributária, estão sujeitas à regra de 
hermenêutica que determina a interpretação restritiva, dada à sua natureza. 
Não prevista, expressamente, a hipótese de exclusão dos juros de capital 
próprio da base de cálculo do PIS e da COFINS, pelas Leis nºs 10.637/2002 e 
10.833/2003, incabível fazê-lo por analogia. 

VI - Recurso especial improvido. 

(REsp 921.269/RS, Rel. Ministro  FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 22/05/2007, DJ 14/06/2007 p. 272) 

 Ora, se as exceções devem ser interpretadas restritivamente, os incisos do art. 520, do 

CPC, por sua natureza excepcional, também o devem. 

 Logo, quando o inciso VII, do art. 520, do diploma processual estabelece que só não 

será concedido o efeito suspensivo à apelação que “confirmar” a tutela antecipada 

anteriormente deferida, não pode o aplicador do direito, realizando uma interpretação 

extensiva, defesa pelas normas gerais de hermenêutica, entender que também não será 

possível a concessão de efeito suspensivo à apelação que vergaste uma sentença que 

efetivamente sirva para “conceder” a antecipação de tutela. 

 Ocorre que muitos magistrados têm-se usado desse dispositivo legal para realmente 

modular os efeitos do recurso a ser eventualmente interposto, por meio da concessão ou não 

da antecipação tutelar inicialmente requestada, desvirtuando o instituto da antecipação de 

tutela, bem como dando uma interpretação não condizente com o sistema processual vigente, 
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o qual, repise-se, prevê como regra geral a concessão de ambos os efeitos ao recurso de 

apelação. 

 Outrossim, há diversos outros problemas a respeito da concessão de tutela antecipada 

no cerne da sentença meritória, precisamente no que tange à ontologia do instituto, pois, 

logicamente se presume que a decisão a ser tomada com base na possibilidade estabelecida 

pelo art. 273, do CPC é baseada em um juízo perfunctório de probabilidade combinado 

duplamente à existência de prova inequívoca e a um latente perigo de grave lesão de 

impossível ou difícil reparação. 

 Conforme veremos mais adiante, esses problemas de cognição, que repercutem 

sobremaneira da ontologia do próprio instituto, tem sido o verdadeiro foco de vários 

doutrinadores para buscar uma eventual solução a tal problema. Vê-se nos estudos de Carreira 

Alvim, Araken de Assis, Guilherme Marinoni, Calmon Passos, Humberto Theodoro Jr., 

Alexandre Freitas Câmara, J. Bedaque, Sahione Fadel e vários outros que a zona entre a 

cognição sumária e a exauriente é que tem sido a verdadeira base ontológica para a opinião de 

tão renomados mestres, seja afirmando pela possibilidade de concessão da antecipação na 

sentença ou pela sua impossibilidade. 

 

3.2. RAZÕES ONTOLÓGICO-COGNITIVAS 

 

3.2.1 Introdução  

 

 É fato notório que, posto haja uma autonomia científica, o direito processual não se 

desvincula do direito material. 

 Por outro lado, dados entendimentos doutrinários que repercutem na noção de tutela 

jurisdicional, não há mais de se afirmar que o processo resume-se a tão somente um 

provimento (sentença, no caso), mas sim que há uma maior amplitude graças à gama de 

provimentos que o jurisdicionado visa a obter. 

 Outrossim, por entendimentos doutrinários e estipulação do próprio Código de 

Processo Civil, o processo comporta vários procedimentos, dentre eles, o mais comum, o 

procedimento ordinário. 

 Ocorre que, principalmente após a onda de acesso à justiça que se observou nos 

últimos anos, a jurisdição estatal e seus mecanismos têm se mostrado incompatíveis com a 

quantidade e tipo das demandas. Isso acarreta a tão malsinada e atacada demora na prestação 

jurisdicional. 
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 Isso porque, há poucos anos, a tutela cautelar era considerada (e de fato era mesmo) 

um instrumento excepcional suficiente para salvaguardar os interesses dos jurisdicionados em 

face da já observada lentidão do processo. 

 Paulatinamente, a prática jurídica mostrou que a proliferação desproporcional e 

inconseqüente da concessão de medidas liminares em sede cautelar causou um verdadeiro 

caos no procedimento ordinário. Note-se que isso se deu muito em razão do crescimento da 

sociedade com a formação de grandes centros urbanos e o desenvolvimento de mecanismos 

que possibilitavam aos menos abastados o acesso à tecnologias e serviços que antes eram 

exclusividade das classes mais favorecidas economicamente, o que tornou necessário que 

essas pessoas, que antes estavam à margem do acesso à Justiça, buscassem socorro no Poder 

Judiciário para solucionar seus conflitos. 

 Um grande exemplo que confirma esse entendimento é o que se tem no ramo das 

telecomunicações, pois, na década de 70/80, por exemplo, pouquíssimas pessoas possuíam 

uma linha telefônica; atualmente, em virtude do barateamento, são quase incontáveis. Logo, o 

número de processos demandando contra as fornecedoras de tais serviços cresceu de uns 

tantos poucos a milhões em pouquíssimo tempo. 

 Isso veio a ocasionar um grave problema, haja vista que o sistema processual 

brasileiro não foi pensado para esses padrões. Surge, então, uma grave crise resultante no 

grande acúmulo de processos nos fóruns e tribunais, sem olvidar-nos da demora na prestação 

jurisdicional decorrente dessas alterações. 

 Com base nisso, há doutrinadores e estudiosos preocupados sobremaneira com o 

problema de ser o tempo um grande obstáculo para o conhecimento e conseqüente eficiência 

do processo, justificando, com base nessa crise de efetividade e eficiência, ainda algumas 

teses e construções, dentre elas a da concessão de tutela antecipada no bojo da sentença de 

mérito. 

 Afirmam que essa conjuntura favorece a classe dominante, pois, graças à concentração 

de poder econômico, o desenrolar lento e demorado de certos litígios se mostra favorável, 

uma vez que os mais abastados poderiam resistir mais aos impasses criados nos litígios. 

 Tais teses, notadamente de cunho sociológico, não obstante sua importância, não 

parecem ser justificadoras para a adoção de certas medidas.  

 O fundamento social, econômico, histórico são de relevância ímpar à construção de 

um ordenamento, notadamente na elaboração normativa própria, mas não se podem afigurar 

como base para desvirtuamento de institutos jurídicos calcada em verdadeiro desrespeito à 
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sistemática proposta pela doutrina e abraçada pelo Código de Processo, conforme já 

demonstrado anteriormente. 

 Há de se fixar o entendimento, portanto, que, para uma alteração no entendimento dos 

institutos, deve-se ter por base um critério jurídico e não somente noções sociais, econômicas, 

políticas, históricas etc. 

 Pois bem. Vamos a tais critérios. 

 

3.2.2 Cognição. Noções gerais: conceito, objeto, classificações 

 

 Cognição é conhecer; é apreender; e saber o que efetivamente é. 

 Juridicamente, pode ser entendida como o conjunto de técnicas e expedientes a serem 

adotados pelo magistrado para que possa proferir sua decisão, formando seus juízos de valor a 

cerca do caso concreto, com base sempre na “análise e valoração das alegações e provas 

produzidas pelas partes”27.  

 Relativamente ao objeto da cognição, pedimos vênia para citar Alexandre Freitas 

Câmara, pois tal doutrinador expõe de maneira simples, rápida e conclusiva essa questão. 

Vejamos, in literis: 

“Há que se referir, em primeiro lugar, aos autores que defendem a idéia de que o 
objeto da cognição é um binômio, formado pelos pressupostos processuais e pelas 
‘condições da ação’. De outro lado encontramos os defensores da idéia segundo a 
qual o objeto da cognição judicial é formado por um trinômio de questões: 
‘condições da ação’, pressupostos processuais e mérito. Não se pode ainda deixar de 
referir a teoria segundo a qual o obejto da cognição seria um quadrinômio: 
pressuposto processual, supostos processuais, ‘condições da ação’ e mérito da 
causa” 28 

 E finaliza seu raciocínio, posicionando-se pela opção de que há um trinômio. Citamos: 

“(...) Reiteramos, agora, a idéia ali enunciada, de que o obejto da cognição é, sim, 
formado por um trinômio de questões, mas não o trinômio tradicionalmente 
enunciado. Em vez de falarmos pressupostos processuais, ‘condições da ação’ e 
mérito da causa como componentes do objeto da cognição, parece-nos mais acertado 
falar-se que os componentes de tal trinômio são questões preliminares, questões 
prejudiciais e questões de mérito da causa (objeto do processo)”29 

 No que tange à classificação da cognição, vemos que a doutrina já se apercebia da 

existência de pelo menos dois graus de cognição, a saber, um sumário e outro ordinário. É o 

                                                 
27 Cf. WATANABE, Kazuo. Da Cognição no Processo Civil, São Paulo: RT, 1987, p. 41. 
28 CAMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil, Vol. I, 16ª Edição. Rio de Janeiro: Editoria 
Lúmen Júris, 2007, pp. 282-283. 
29 CAMARA, Alexandre Freitas. O Objeto da Cognição no Processo Civil, in Livro de Estudos Jurídicos, vol. 
XI, coor. James Tubenchlak e Ricardo Bustamante. Niterói: IEJ, 1995, p. 208. 
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que se observa desde Chiovenda30. A evolução na doutrina criou a idéia da existência de 

cognição exauriente, sumária e superficial. 

 A cognição exauriente presume a existência de um juízo de certeza jurídica, no qual o 

magistrado, com base em toda a instrução probatória realizada, proferirá uma decisão que 

solucionará definitivamente a questão trazida à análise e crivo do Judiciário. 

 A sumária importa em um juízo provisório de probabilidade, o qual pode ou não vir a 

ser confirmado, a depender do que se colher no momento da realização probatória. Sendo 

assim, o provimento emanado do julgador deve basear-se em fortes indícios, numa verdadeira 

“quase-certeza”. 

 Um importante exemplo de decisão pautada nessa espécie de cognição é a antecipação 

de tutela do art. 273, do Código de Processo Civil31. 

 Essa probabilidade mencionada é baseada em um juízo que, conforme a doutrina nos 

aponta, é feito a partir da preponderância dos motivos convergentes sobre os divergentes a 

respeito da aceitação de determinada proposição, ou seja, ao se deparar com a situação 

concreta, o magistrado verificará se pesam mais as proposições afirmativas ou negativas, 

sendo que, na prevalência daquelas, o fato será provável. 

 Deverá o julgador convencer-se da verossimilhança, conforme o próprio o art. 273, do 

CPC menciona. 

 Isso nos mostra, desde já, que não se há de confundir ‘probabilidade’ com ‘certeza’, 

muito menos cognição exauriente, na qual se funda a sentença, com cognição sumária, base 

fundamental da concessão de tutela antecipada. 

 Outrossim, conforme se observa da doutrina, e o próprio art. 273, do CPC, em seu §5°, 

assim demonstra, é completamente ilógico confundir as espécies de cognição acima 

demonstradas, pois, apreciado ou não a antecipação requestada, o processo deve prosseguir 

até final julgamento. Cite-se a referida norma, ad litteram: 

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: 

(...) 

§5º Concedida ou não a antecipação da tutela, prosseguirá o processo até 
final julgamento. 

                                                 
30 Cf. CHIOVENDA, Giuseppe, Instituições de Direito Processual Civil, trad. brás. de J. Guimarães Menegale, 
São Paulo: Saraiva, 3ª ed., 1969 apud CAMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. 16ª ed., 
vol. I, Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2007, pp. 284-285. 
31 Observe-se que aqui não há grandes controvérsias a respeito de ser a antecipação baseada na cognição 
sumária, posicionando-se a doutrina de forma afirmativa. 
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 Ora, da simples leitura do supracitado dispositivo legal, já se vê que há uma 

independência entre a decisão que concede a antecipação de tutela e a decisão que 

efetivamente entrega a tutela jurisdicional por completo, decidindo o mérito da causa 

(sentença). 

 Isso corrobora o entendimento de que a concessão de tutela antecipada em sede de 

sentença desvirtua o instituto, uma vez que não há necessidade ou justificativa legítima para 

tanto, mas sim uma inobservância inadmissível da sistemática processualista. 

 Por fim, a cognição superficial é assim dita pelo fato de o magistrado não adentrar 

profundamente na análise dos fatos e argumentos jurídicos postos pelas partes. Pauta-se tão 

somente em um juízo de possibilidade, sendo típica das decisões liminares. 32 

 Pois bem. Fixadas essas noções preliminares e indispensáveis, passemos à análise da 

questão dos graus de cognição em relação à tutela antecipatória, uma vez que aqui é que, 

conforme já afirmado linhas atrás, reside o cerne da controvérsia a respeito da possibilidade 

de concessão de medida antecipatória no bojo da sentença de mérito. 

  

3.2.3 Cognição na tutela antecipatória 

 

 A doutrina é um tanto controversa a respeito da cognição em sede de medida 

antecipatória, havendo, conforme já noticiado, autores que, por variados motivos, se 

posicionam pela possibilidade de antecipação na sentença e outros que, por outro lado, 

entendem impossível tal expediente. 

 Como demonstrado em linhas anteriores, o provimento antecipatório é feito a partir de 

um juízo de cognição sumária realizado pelo magistrado, que afirma de maneira provisória a 

probabilidade da existência do direito alegado, não se confundindo com o juízo de certeza 

realizado no momento do encerramento do ofício jurisdicional. 

 A propósito, Maurício Martins Almeida traz, em poucas linhas, esse pensamento de 

que os atos não se devem confundir, in verbis: 

“Os dois atos podem até mesmo ser praticados um após o outro, o que é 
admissível, desde que o primeiro deles seja a decisão interlocutória, mesmo 
porque, “ao publicar a sentença de mérito, o juiz cumpre e acaba o oficio 

jurisdicional”, tal como disposto no art. 463 do CPC.” 33  

                                                 
32 Sobre a controvérsia a respeito da existência de liminares cuja cognição não é superficial: MARINONI, Luiz 
Guilherme. Tutela Cautelar e Tutela Antecipatória na Reforma do Processo Civil, São  Paulo: Malheiros, 1995. 
33 ALMEIDA, Maurício Martins. A antecipação dos Efeitos da Tutela na sentença, original de 14 de março de 
2006, extraído do sítio eletrônico http://www.migalhas.com.br/mostra_noticia_articuladas.aspx?cod=22007, às 
11:00 hs do dia 7 de outubro de 2008. 
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 A doutrina é bastante controvertida. 

 Araken de Assis34 entende que é completamente descabida a possibilidade de 

concessão de medida antecipatória na própria sentença ou em ato formalmente autônomo logo 

antes dela, uma vez que, assim sendo, deixaria de ser tutela antecipada e passaria a ser um 

provimento de certeza como outro qualquer, havendo aqui, ainda, uma reprovável burla à lei 

ocasionada pelo desvirtuamento do instituto processual. 

 Embora entendamos que tal posicionamento é bem razoável, não podemos deixar de 

afirmar que peca o eminente processualista ao não se atentar para o fato de que a execução 

provisória da sentença fica a mercê do efeito que é atribuído a eventual recurso. Isso porque 

caso haja a concessão, ainda que na própria sentença, a apelação será recebida apenas no 

efeito devolutivo, conforme já mencionamos alhures, possibilitando ao vencedor pleitear 

desde já o bem da vida que lhe foi assegurado e reconhecido pelo direito. Logo, há, ao menos 

em tese, alguma utilidade para o uso desse artifício. 

 Nelson Nery Jr. admite que a antecipação somente em momento anterior ao da 

prolação da sentença de mérito. Observa ainda que, no pedido de antecipação de tutela, não 

deve o magistrado ingressar no exame profundo do mérito da pretensão, ou seja, evitar, até 

porque impossível, realizar um juízo de cognição plena. Assim sendo, enfatiza-se 

sobremaneira a natureza provisória, precária e, até certo ponto, superficial de tal medida. 

 Continua o doutrinador afirmando que, sendo proferida a sentença, inexiste interesse 

processual para que se pleiteie uma medida antecipatória, pois se chegaria ao ilógico de 

antecipar aquilo que já foi concedido. 

 Por outro lado, note-se que, em sendo o autor vitorioso, é-lhe permitido buscar uma 

antecipação não da tutela, mas sim dos efeitos executivos que adviriam daquela decisão, 

efetuando-se assim expediente com força de verdadeira execução provisória. 

 Indo um pouco além, tal autor anota ainda que a competência para a apreciação desse 

requesto autoral de antecipação dos efeitos da sentença é de competência do órgão superior, 

competente também para apreciar eventual apelação, pois, em face do arts. 520 e 800, do 

CPC, dado ainda que, exarando sua sentença, o magistrado de primeiro grau encerra seu 

ofício jurisdicional, sendo, portanto, impossível ao juiz a quo modular os efeitos da apelação 

que vergaste sua própria decisão, pois isso competiria ao tribunal no momento da apreciação 

da cautelar interposta pelo vencedor que pretende antecipar os efeitos da decisão. 

                                                 
34 Cf. ASSIS, Araken de, apud CARNEIRO, Athos Gusmão. Da Antecipação de Tutela no Processo Civil. Rio 
de Janeiro: Forense, 1998, p. 66.  
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 Nesse jaez, cumpre-nos fazer um pequeno adendum apenas em um único ponto 

específico, pois há de se ter em vista o que apregoa o art. 518, do CPC. Vejamos sua redação, 

in expressis verbis: 

Art. 518. Interposta a apelação, o juiz, declarando os efeitos em que a recebe, 
mandará dar vista ao apelado para responder. (Redação dada pela Lei nº 
8.950, de 13.12.1994) 

Parágrafo único. Apresentada a resposta, é facultado ao juiz o reexame dos 
pressupostos de admissibilidade do recurso. (Incluído pela Lei nº 8.950, de 
13.12.1994) 

§ 1o O juiz não receberá o recurso de apelação quando a sentença estiver em 
conformidade com súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal 
Federal. (Renumerado pela Lei nº 11.276, de 2006) 

§ 2o Apresentada a resposta, é facultado ao juiz, em cinco dias, o reexame dos 
pressupostos de admissibilidade do recurso. (Incluído pela Lei nº 11.276, de 
2006) 

 Observe-se que cumpre ao magistrado afirmar quais são os efeitos em que recebe a 

apelação. Ocorre que isso não está inserido na simples discricionariedade do julgador, uma 

vez que ele deve estar adstrito ao art. 520, do CPC. Logo, é razoável o entendimento de Nery, 

pois somente competiria ao órgão ad quem analisar a conveniência e oportunidade de não 

conceder o efeito suspensivo da apelação com base em um requesto realizado por quem 

venceu em primeira instância, que busca uma antecipação dos efeitos daquela decisão, não 

podendo o magistrado a quo fazer isso de maneira a contrariar a sistemática processual. 

 Em parte, na mesma linha de pensamento, Sérgio Fadel35 também não entende 

plausível a concessão da tutela antecipada na própria sentença, pois não há justificativa para 

que o juiz revogue, modifique a tutela anteriormente concedida ou conceda a anteriormente 

denegada no momento do provimento final, haja vista que, se assim o fosse, renegaria a 

própria natureza do instituto. 

 Para tal autor, é um erro grosseiro o juiz, não concedendo a antecipação no decorrer do 

processo, deixar para deferi-la no momento de encerrar o seu ofício jurisdicional, juntando, 

em uma única peça, a decisão antecipatória, a qual deveria, pelo menos em tese, ser 

‘antecipatória’, ‘provisória’ e fundada na probabilidade, e a sentença. Assim sendo, a sentença 

assegura, em definitivo e com base em cognição exauriente, a tutela que poderia ter sido 

antecipada, provisoriamente e baseada em um juízo de verossimilhança. 

 Dessa sorte, vemos que o respeitável autor compartilha do entendimento de que não se 

há de se imiscuir a antecipação de tutela na própria sentença, uma vez que os graus de 
                                                 
35 Cf. FADEL, Sergio Sahione. Antecipação da Tutela no Processo Civil. São Paulo: Dialética, 1998, pp. 60-61 
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cognição e os juízos de certeza e probabilidade não se confundem e aquele suplanta este. 

Portanto, conceder tutela antecipatória no momento do provimento final seria algo 

inteiramente desnecessário. 

 Marinoni entende ser inviável o deferimento do pleito antecipatório no bojo da 

sentença, mas admite que, não obstante no mesmo momento, seja proferida uma decisão 

interlocutória. Citamos, in verbis:: 

 “A antecipação não pode ser concedida na sentença não só porque o recurso de 
apelação será recebido no efeito suspensivo, mas principalmente porque o recurso 
adequado para a impugnação da antecipação é o agravo de instrumento 

(...) admitir a antecipação na sentença seria dar recursos diferentes para hipóteses 
iguais e retirar do réu o direito ao recurso adequado”36 

 Particularmente, entendo sem razão tal posicionamento, pois mescla, em um mesmo 

momento, as noções de cognição sumária e plena. Admite, com todo respeito, de maneira 

completamente equivocada, a ilógica e inconciliável noção de que o magistrado, ao mesmo 

tempo, possa ter formado um juízo de probabilidade e outro de certeza, sendo que, a bem da 

verdade, o juízo de certeza não admite a mera probabilidade. 

 Ora, se a probabilidade pressupõe a existência de dúvida jurídica a respeito do direito 

alegado pela parte, em se admitindo tal entendimento, estar-se-ia afirmando que o magistrado, 

ao mesmo tempo, tem (juízo de probabilidade) e não tem (juízo de certeza) dúvidas sobre 

aqueles fatos que lhes são afirmados pelas partes. Isso, por si só, já prejudica a coerência 

lógica desta posição. 

 Do lado contrário, entendendo pela possibilidade de concessão de tutela antecipada 

mesmo quando já formado um juízo de cognição plena, temos o posicionamento de 

Bedaque37. 

 Permissa máxima vênia, ouso discordar do eminente doutrinador, pois ele vê 

plausibilidade na concessão da antecipação na própria sentença (seja em julgamento 

antecipado ou após a audiência de instrução) não com base nas características ontológicas do 

instituto, mas sim com base na necessidade de outorga antecipada de efeitos à decisão. 

 Afirma que, no que diz respeito aos efeitos antecipados, o julgamento é imediatamente 

eficaz, ainda que suscetível de apelação. Por isso, para tal doutrinador, nada obsta que a 

antecipação acarrete a produção de efeitos, haja vista que, se um provimento baseado em 

                                                 
36 MARINONI, Luiz Guilherme. A Antecipação da Tutela na Reforma do Processo Civil. São Paulo: Malheiros, 
1995, p. 61 
37 BEDAQUE, José Roberto do Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas sumárias e de urgência. 
São Paulo: Malheiros, 1998. 
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cognição sumária tem a possibilidade de ser executado provisoriamente, não haveria razão 

para não o ser também a sentença. 

 Bedaque fundamenta, portanto, seu raciocínio na incongruência entre a maior 

efetividade de uma tutela antecipada concedida em face da sentença de mérito, uma vez que 

esta tem seus efeitos suspensos até o julgamento da apelação, enquanto aquela, quando 

concedida no curso do processo, emana imediatamente seus efeitos no mundo jurídico. 

 Com o devido respeito, entendo que tal autor se baseia numa equivocada interpretação 

do sistema recursal do nosso Código de Processo Civil, transformando o instituto da tutela 

antecipada em um simples expediente de modulação dos efeitos em que os recursos serão 

recebidos. Assim sendo, contraria e burla a sistemática processual civil brasileira, a qual, 

conforme já vimos só admite o recebimento de apelação apenas no efeito devolutivo em 

hipóteses excepcionais. 

 Humberto Theodoro Jr., citando o entendimento de Barbosa Moreira, afirma pela 

possibilidade de concessão da antecipação em sede de sentença. Senão vejamos, in verbis: 

[...] Se o juiz pode faze-lo de início e em qualquer fase do processo anterior ao 
encerramento da instrução processual, nada impede a tomada de tal deliberação 
depois que toda a verdade real se esclareceu em pesquisa probatória exauriente. In 
casu, a deliberação tem a finalidade de tornar imediatamente exeqüível a 
providência, de sorte a dispensar a parte de ter de aguardar o trânsito em julgado 
para usar a execução forçada, e de maneira a permitir que a ordem antecipatória seja 
de pronto implementada. Mesmo que a apelação interponível tenha efeito 
suspensivo, este não atingirá a antecipação de tutela. É bom lembrar que o princípio 
da unirecorribilidade (sic) das decisões judiciais não impõe sejam seus capítulos 
subordinados a um só efeito recursal. O recurso será único mas a eficácia suspensiva 
pode, perfeitamente, ficar limitada a um ou outro capítulo da sentença.38  

 Como já afirmado, é preferível o entendimento de que essa modulação dos efeitos de 

eventual recurso, pela sistemática processual, transcende à competência valorativa do 

magistrado a quo não podendo, portanto, adotar expedientes de burla às normas legais. 

 Calmon de Passos39 posiciona-se pela possibilidade de que a tutela antecipada seja 

deferida concomitantemente a prolação da sentença. Anota, contudo, que é necessária a 

audiência da parte contrária para que responda ao pleito da medida.  

 Ressalte-se que tal entendimento é quase uma exclusividade de tal autor, mas que não 

nos poderia escapar. 

                                                 
38MOREIRA, Jose Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, 7ª ed., Rio de Janeiro, Ed. 
Forense, 1998, pp. 467-568, apud THEODORO Jr., Humberto. Curso de Direito Processual Civil, Rio de 
Janeiro: Forense, 2002, pp. 760. 
39 CALMON DE PASSOS, J. J. Inovações no Código de Processo Civil, 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995. 
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 Um posicionamento mais moderno e interessante é o exposto por Carreira Alvim. Tal 

jurista aponta uma diferença essencial existente entre a concessão de tutela antecipada comum 

(ordinária, ‘antes da sentença’) e a “tutela antecipada na sentença”. 

 Para essa doutrina, a tutela antecipada comum teria como base o art. 273, do CPC; a 

concedida na sentença, o art. 518, do mesmo diploma legal.40 

 De certa forma, há uma lógica intrínseca e um importante avanço nesse pensamento. O 

doutrinador percebeu o que passou despercebido a grande parte da doutrina: a enorme 

diferença ontológica existente entre a chamada “tutela antecipada” e a “tutela antecipada na 

sentença”. 

 Discordo, porém, das conclusões a que chega, pois afirma que deve o magistrado 

analisar a necessidade de suspensão da eficácia com base num juízo de valor orientado pelo 

princípio da proporcionalidade. Resumidamente: 

 “Assim, se, do deferimento do pedido de suspensão, puder resultar para o vencedor 
da demanda maior prejuízo do que o benefício que dela poderia resultar para o 
sucumbente, deve o juiz indeferir o pedido; se do indeferimento do pedido de 
suspensão puder resultar para o sucumbente maior prejuízo do que o benefício que 
poderia resultar para o vencedor da demanda, deve então deferir o pedido.” 41 

 

 Ocorre que, conforme já dito na parte deste trabalho relativa a interpretação 

sistemática, embora se repute excelente o sistema recursal que confere ao julgador a 

possibilidade  de conferir, com base num sopesamento axiológico entre a necessidade de 

efetivação da tutela jurisdicional e eventuais danos causados pela imediata execução, um ou 

outro efeito ao recurso de apelação, esse não é o sistema adotado pelo ordenamento 

processual civil brasileiro. 

 Data máxima vênia, entendo que o doutrinador em comento equivocou-se na 

interpretação do art. 518, do CPC, pois esse dispositivo, ao estatuir que o magistrado 

declarará os efeitos em que recebe a apelação não lhe conferiu, para tanto, a possibilidade de 

fazer tal declaração discricionariamente, ou usando de artifícios contrários à lei. Não podemos 

olvidar que, conforme já muito falado, o art. 520, do CPC, traz a noção de que a regra no 

sistema recursal civil brasileiro é de que as apelações serão recebidas com efeito suspensivo, 

havendo exceções enumeradas pela própria regra (incisos do art. 520). 

                                                 
40 Cf. ALVIM, J. E Carreira. Suspensão da execução da sentença, n. 16.5, in Direito na Doutrina, Livro III. 
Curitiba: Juruá, 2002, pp. 179-181. 
41 ALVIM, Luciana Carreira. Tutela Antecipada na sentença. Disponível na Internet: 
http://www.mundojuridico.adv.br. Acesso em 25/04/09, às 03h35min. 
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 Entendo ainda que, quando o art. 518, do CPC fala que o magistrado declarará os 

efeitos em que recebe a apelação, nada mais há do que a possibilidade do magistrado 

constatar a existência ou não de uma das causas que possibilitariam o recebimento somente no 

efeito devolutivo. Não há neste momento, portanto, espaço para discricionariedade. 

 Sendo assim, já se pode perceber que a concessão de tutela antecipada na própria 

sentença fere a natureza do instituto, pois, como já dito, mescla a ilógica e inconciliável idéia 

de que o magistrado, ao mesmo tempo, possa ter formado um juízo de probabilidade e outro 

de certeza, sendo que, a bem da verdade, o juízo de certeza não admite a mera probabilidade. 

 Por fim, embora seja um argumento sedutor, não se há de admitir a concessão de 

‘medida antecipatória na sentença’ como forma de receber eventual apelação somente no 

efeito devolutivo. Isso porque, com base no art. 518, do CPC, é consagrado apenas que o 

magistrado a quo, estando adstrito ao art. 520, declare de logo em quais efeitos recebe a 

apelação. 

  

3.3. DAS RAZÕES FINALÍSTICAS E DA EFETIVIDADE DO PR OCESSO 

 

 Há, sem dúvida, um grande problema de efetividade no sistema brasileiro. José 

Augusto Delgado42 o noticia muito bem: 

A ânsia pela entrega de uma prestação jurisdicional efetiva, célere e com capacidade 
de resolver os litígios entre os homens de forma mais confiável para as partes e para 
a sociedade, tornou-se um imperativo perseguido pelo cidadão e passou a se 
constituir em uma aspiração a se instalar no sentimento da Nação. Está, assim, 
despertado em cada estamento social um estado de inquietude gerado pela 
deficiência na entrega da prestação jurisdicional, em grau de tão forte intensidade, 
que fez acordar a comunidade pensante jurídica para o problema, pelo que meios 
para dissipá-las passaram não só a ser propostos, como exigidos. 

 Talvez a aplicação do entendimento que admite a concessão da medida antecipatória 

no provimento final possa até ocasionar, no plano prático, alguma melhora, mas não se deve 

elevar o pragmatismo ao ponto de fazer sucumbir noções essenciais da natureza do próprio 

instituto, desvirtuando-o, pelo pretexto de dar efetividade à tutela jurisdicional. 

 É justamente isso que tem sido feito. Tomou-se o art. 520, VII, do CPC como base 

para a adoção de expedientes que desconstruiram a noção lógico-essencial do próprio instituto 

da tutela antecipada. Verdadeiramente, passou-se a utilizá-la, em algumas hipóteses, não mais 

                                                 
42 DELGADO, José Augusto. Reflexões sobre os efeitos da tutela antecipada. BDJur, Brasília, DF. 2007. 
Disponível em: http://bdjur.stj.gov.br/dspace/handle/2011/10163. Acesso em: 05 nov. 2007. 
DELGADO, José Augusto. Reflexões sobre os efeitos da tutela antecipada. Revista da Esmape, Recife, v. 2, n. 3, 
p. 233-260, jan./mar. 1997. 
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como meio de antecipar o provimento final, mas sim como forma escusa de modular os 

efeitos de eventual apelação contra a sentença que a concede, sob o pretexto de garantir a 

efetividade e eficiência da prestação jurisdicional. 

 Pois bem.   

 Não se apercebeu a doutrina brasileira, ao tecer suas análises a respeito desse 

dispositivo, que a função básica com que ele foi criado não foi a de possibilitar que os juízes 

pudessem, fazendo um juízo de proporcionalidade, conceder ou não o efeito suspensivo. 

 Note-se bem. A criação desse dispositivo não se deu como sucedâneo de garantia de 

efetividade da prestação jurisdicional pela concessão de maiores poderes ao magistrado ou 

ainda como instrumento de desvirtuamento do instituto pela manipulação dos efeitos do 

recebimento da apelação (com flagrante burla à lei), mas sim como meio de solucionar um 

problema de cunho lógico. 

 Para um bom entendimento dessa problemática, torna-se necessária uma pequena 

digressão. Senão, vejamos. 

 Em 1994, a medida antecipatória foi inserida no sistema processual brasileiro de 

maneira ampla e não mais restrita a leis específicas, como a do inquilinato. A partir de então, 

era conferido ao magistrado o poder de antecipar os efeitos que poderiam advir da sentença de 

mérito, desde que houvesse verossimilhança do direito alegado, grave risco de lesão 

irreversível ou dificilmente reparável e a possibilidade de reversão do provimento, dada sua 

natureza precária. 

 Entretanto, essa mudança trouxe, em tese, um grave problema. 

 Imagine-se que o autor requeira a concessão da medida antecipatória e, tendo em suas 

mão um caso concreto, o magistrado entendesse que seria o caso de concessão dessa tutela 

antecipada requerida. 

 Concedida, a decisão passa a emanar seus efeitos no mundo jurídico, afetando 

sobremaneira a esfera de interesses do autor e réu, fixando uma solução, ainda que provisória 

e precária, para o caso concreto. 

 Continuando o desenrolar do processo, o réu agravava da decisão do juiz, sendo, 

contudo, tal agravo recebido e improvido pelo tribunal. 

 Posteriormente, o autor se sagra vencedor da demanda, confirmando-se a tutela 

antecipatória anteriormente deferida. 
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 Ora, aqui já se percebe que, pelo menos de maneira inicial, o Direito assiste ao autor, 

tanto que a probabilidade que anteriormente existia foi confirmada por um juízo de certeza 

(sentença), havendo ainda uma passagem da precariedade para a definitividade.43 

 O réu, inconformado, interpõe uma apelação, a qual, pela regra da época, seria 

inexoravelmente recebida em ambos os efeitos, pois, até o ano de dois mil e um, inexistia a 

previsão do art. 520, VII, do CPC.44 

 Veja-se o paradoxo em que se encontrava o ordenamento: a simples interposição de 

um recurso tinha o efeito inarredável de paralisar a situação de prevalência do autor e servia 

ainda como espécie esdrúxula de substituição da decisão exarada pelo tribunal em sede de 

agravo. 

 É importante observar que, ao não prover o agravo interposto pelo réu, o Tribunal 

entendeu como acertada a decisão do juiz a quo de antecipar os efeitos da sentença em favor 

do autor, submetendo o réu a situação jurídica ali decidida. 

 Ora, a simples interposição de apelação, na prática, ainda que temporariamente, 

operava uma substituição do juízo decisório realizado pelo Tribunal (que, entendendo pela 

correção da decisão, manteve a tutela antecipada) pelo entendimento do réu, pois a este era 

conferido o poder de sustar toda a produção dos efeitos da decisão exarada em sede de tutela 

antecipada. 

 É importante que fique claro que não se chegou nem perto de falar sobre o provimento 

da apelação, mas sim de sua simples interposição e recebimento. 

 É óbvio que o provimento da apelação teria o condão de realizar essa substituição, 

pois poderia o tribunal reformar a sentença do magistrado, dando razão ao réu. Não é isso que 

se discute. 

 Em verdade, o problema reside no fato de que era conferido ao réu, conforme dito, o 

poder de sustar toda marcha lógica que vinha se processando, a saber, o reconhecimento 

provisório de razão ao alegado pelo autor, posteriormente, confirmado pelo tribunal, 

corroborado ainda pelo juízo de certeza elaborado na sentença. 

 Essa situação era simplesmente insustentável e contrária a toda a lógica jurídica. 

 Com base nisso é que se funda a mens legis et legislatoris, criando-se a hipótese do 

art. 520, VII, do CPC, para que houvesse norma expressa impedindo esse truncamento 

                                                 
43 Observe-se que o juízo de probabilidade realizado para a concessão de tutela antecipada torna-se definitivo, 
pelo menos naquela instância, pela certeza afirmada na sentença. 
44 O inciso VII, do art. 520, do CPC foi incluído pela Lei n° 10.352 de 26 de dezembro de 2001. 
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irracional do efetivo desenrolar natural dos fatos, e não para tentar solucionar o problema da 

lentidão da prestação jurisdicional. 

 Com todo respeito e deferência, esses doutrinadores e magistrados que vêem no art. 

273 c/c art. 520, VII, do CPC uma possibilidade legal para que, buscando uma máxima 

efetividade da tutela jurisdicional, conceda-se a medida antecipatória no próprio bojo da 

sentença, não consideraram as possibilidades jurídicas do sistema processual brasileiro, mas 

sim o anseio social.  

 Como já dito, é preferível entender que a hipótese legal mencionada não serve como 

base também para que seja possível a concessão de tutela antecipada na própria sentença, e 

nem foi para isso que foi criada, mas sim para solucionar o paradoxo legal já noticiado. 

 Certamente há quem diga que esse posicionamento seria um “normativismo míope” 

que retira da interpretação normativa o juízo de valor necessário ao seu perfeito entendimento.  

 Note-se que aqui não se afirma pela desconsideração do valor, dos anseios sociais etc. 

Contudo, por coerência lógico-científica, se se busca um meio para dar mais efetividade ao 

processo, que não seja um contrário a toda a sistemática processual (recursal) do nosso 

ordenamento, a qual, como já argumentado anteriormente, não permite que o magistrado 

exerça, com base nas peculiaridades do caso concreto, um juízo de valor acerca da 

conveniência e oportunidade de emprestar efeito suspensivo à apelação. 

 Portanto, a efetividade da prestação jurisdicional em face da lentidão do Judiciário e 

acesso à justiça, posto serem máximas importantíssimas, não podem servir de base para a 

formação de tese favorável à concessão de tutela antecipada na sentença com vistas ao 

recebimento de eventual apelação apenas no efeito devolutivo, haja vista que isso importaria 

uma completa subversão dos institutos jurídicos em questão. 

 

3.4. A TUTELA ANTECIPADA E A FAZENDA PÚBLICA 

 

 Inicialmente, anote-se que há doutrinadores que muito se controverteram a respeito da 

possibilidade de concessão de tutela antecipada em face da Fazenda. Esse ponto, posto muito 

interessante, não é tema deste trabalho. 

 Partiremos, portanto, da premissa de que é possível a concessão de tutela antecipada 

contra a fazenda pública, observadas, obviamente, as restrições consolidadas pela Lei 

9.494/97, confirmadas pelo STF em sede de Ação Declaratória de Constitucionalidade45. 

                                                 
45 Cf. ADC 04, em que foi expressamente reconhecida a constitucionalidade do art. 1° da Lei 9.494/97. 
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 No que se refere à Fazenda Pública, tendo por base o objeto desta monografia, o 

problema essencial reside no fato do duplo grau de jurisdição obrigatório outorgado pela mais 

que conhecida remessa necessária. Esse expediente tem por finalidade básica permitir que se 

faça um reexame, havendo ou não exercício do direito recursal, da sentença proferida contra 

os entes da Administração Pública, direta ou indireta. É o que se observa da redação do art. 

475, do CPC, ad litteram: 

Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão 
depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:  

I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as 
respectivas autarquias e fundações de direito público; 

(...) 

 Sendo assim, fica claro que, em tais casos, a decisão de primeiro grau terá sua eficácia 

sobrestada até que haja o reexame e eventual confirmação pelo órgão ad quem. 

 Pois bem. 

 Se a Fazenda Pública deve se sujeitar ao duplo grau de jurisdição obrigatório, não 

havendo outorga de eficácia à sentença de primeiro grau até que o Tribunal a confirme, não se 

deve, portanto, entender como inaplicável o art. 520, VII, do CPC quando a medida 

antecipatória for concedida no próprio bojo da sentença? 

 O problema deve ser colocado em seus devidos termos. 

 Primeiramente, note-se que o art. 520, VII, do CPC se refere aos efeitos de eventual 

recurso de apelação, não sendo aplicável, a priori, à remessa necessária. 

 Ocorre também que a tutela antecipada contra a Fazenda, sendo efetivada inicialmente 

e posteriormente confirmada na sentença, não obsta que a eventual apelação seja recebida 

somente no efeito devolutivo. À luz da expressa determinação legal, tal ponto é pacífico. 

 Daí vem que, se o magistrado entender por conceder a tutela antecipada no bojo da 

sentença, haveria uma verdadeira quebra de uma das prerrogativas do ente fazendário, pois, 

por um expediente de legalidade duvidosa, subtrair-se-ia um direito da Fazenda outorgado 

pelo ordenamento processual civil, a saber, o duplo grau. 

 Sendo assim, é imperioso que, havendo a efetiva ‘concessão’ sob a falsa denominação 

da ‘confirmação’, seja a apelação recebida em ambos os efeitos, conforme já argumentamos 

acima, servindo o duplo grau obrigatório como um fator a mais para esse entendimento no 

que se refere ao caso específico dos entes públicos. 

 No mesmo jaez, deve-se entender que, com base nos pressupostos lógicos de 

supremacia do interesse públicos, bem como no disposto no art. 475, do CPC, a remessa 
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oficial em questão deva ter o condão de sobrestar todos os efeitos da sentença que 

efetivamente conceda a antecipação. 

 Contudo, ressalve-se que, tendo sido concedida a antecipação e havido a efetivação da 

tutela, bem como a posterior confirmação (e aqui é uma confirmação verdadeira), a remessa 

oficial não interferiria na aplicação do art. 520, VII, do CPC. Isso porque, do contrário, como 

bem observa Carreira Alvim46, os entes públicos simplesmente não mais recorreriam das 

sentenças confirmatórias de tutela antecipada, pois suas apelações não teriam o mesmo efeito 

prático da remessa, a saber, obstar a efetivação da medida antecipatória concedida. 

 Assim, tornar-se-ia muito mais eficaz a inércia do que a ação, contrariando a idéia do 

“domentibus non sucurrit jus”. 

 Por outro lado, há de se observar a antinomia aparente gerada entre o art. 520, VII e o 

art. 475, ambos do CPC, pois este manda que seja concedido o efeito suspensivo, enquanto 

aquele o nega. 

 Considerando que “lex specialis derrogat generali”, vemos que é aplicável o art. 520, 

VII, do CPC, pois trata especificamente da hipótese de apelação contra sentença que 

confirmou medida antecipatória anteriormente concedida. Sendo assim, é especial em relação 

ao art. 475, do CPC.47 

 Em suma, portanto, conclui-se que o melhor entendimento, à luz dos princípios 

constitucionais e da legislação processual vigente, seria o que considera duas hipóteses: 1) 

houve a concessão de tutela antecipada no próprio provimento final; 2) a concessão de tutela 

deu-se em momento oportuno, vindo a ser confirmada pela sentença. 

 No primeiro caso, mantendo a coerência com o pensamento que perfilhamos 

anteriormente, a apelação e remessa oficial devem levar à suspensão dos efeitos, até 

confirmação pelo Tribunal ad quem, por ilação lógica do art. 475, I, do CPC. 

 Já na segunda hipótese, com base no pensamento acima mencionado (de Carreira 

Alvim) e na noção de especificidade do art. 520, VII em relação ao art. 475, a apelação contra 

a sentença que confirmar a tutela deve, via de regra, ser recebida somente no efeito 

devolutivo. 

 Isso não importará prejuízo irremediável ao ente estatal e, consequentemente, ao 

interesse público, pois é possível que, por requerimento ao relator da apelação, seja concedido 

                                                 
46 Cf. ALVIM, J.E. Carreira. Suspensão da execução da sentença, n. 16.5, in Direito na Doutrina, Livro III. 
Curitiba: Juruá, 2002 
47 O art. 475, do CPC se refere às sentenças em geral, e não especificamente às que confirmarem medida 
antecipatória anteriormente deferida. 
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efeito suspensivo com base no art. 558, parágrafo único, do CPC48, desde que haja uma 

relevante fundamentação demonstrando que há um grande receio de lesão grave e de difícil 

reparação. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
48 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 câmara.  
 
Parágrafo único. Aplicar-se-á o disposto neste artigo as hipóteses do art. 520. (Redação dada pela Lei nº 9.139, 
de 30.11.1995) 
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4.CAPÍTULO III – A JURISPRUDÊNCIA E O RECURSO CABÍV EL 

 

 Embora tenhamos nos posicionado ao lado da doutrina contrária a concessão de tutela 

antecipada na própria sentença, não podemos olvidar das posições que vêm aparecendo na 

jurisprudência brasileira, mormente porque, no Superior Tribunal de Justiça, a questão parece 

ter sido decidida em sentido contrário. 

 Ressalte-se que mantemos o nosso entendimento, mas não poderíamos deixar de 

noticiar que é uma posição não corroborada pela jurisprudência. 

 

4.1. A POSIÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

 Numa análise de alguns julgados do STJ, vê-se que aquela corte abraçou o 

entendimento de que é possível a concessão de tutela antecipada na própria sentença por 

prestigiar o princípio da efetividade do processo e da própria prestação jurisdicional. 

 O REsp. 514.409/SP, cuja relatoria foi do Min. Luiz Fux, é emblemático. 

Expressamente, a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça admitiu a concessão de 

tutela antecipada na própria sentença. Vejamos, in litteris, o teor da ementa do julgado: 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA QUE 
MANTEVE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EFEITO 
DEVOLUTIVO.  

1. “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial” 
(Súmula nº 13⁄STJ) 
2. A apelação, quer se trate de provimento urgente cautelar quer de tutela 
satisfativa antecipatória deferida em sentença ou nesta confirmada, deve ser 
recebida, apenas, no seu efeito devolutivo.  É que não se concilia com a idéia de 
efetividade, autoexecutoriedade e mandamentalidade das decisões judiciais, a 
sustação do comando que as mesmas encerram, posto presumiram situação de 
urgência a reclamar satisfatividade imediata. 
3. Deveras, a instância local, com ampla cognição fático-probatória e à luz do 
princípio da proporcionalidade não entreviu periculum in mora na exibição 
documental determinada, máxime à luz dos princípios que regem a atividade 
pública monopolizada ou delegada pelo Estado. 
4. Escusa  de exibição calcada em matéria fática analisada pela instância local e 
interditada a cognição por esta Corte Superior por força da Súmula n.º 07⁄STJ. 
5. O poder concedente tem o poder-dever de inspeção e fiscalização das atividades 
das concessionárias, o que implica, implicitamente, no acesso aos documentos 
referentes à prestação dos serviços concedidos, máxime quando a pretensão é 
veiculada e chancelada pelo Poder Judiciário. 
6. Consectário desse poder-dever é o de manter-se informado o que pressupõe o 
acesso aos documentos. 
7. O E. STF assentou que: "compreende-se na atividade da Administração Pública 
fiscalizar a atividade do concessionário, o que implica verificar o atendimento 
satisfatório dos serviços concedidos, ainda que para o atingimento deste escopo seja 
mister exame de livros, registros e assentamentos desta" (RDA, STF, apud Celso 
Antônio Bandeira de Mello, in  "Curso de Direito Administrativo", 15ª ed.) 
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8. Recurso especial parcialmente conhecido, porém, desprovido.  

(Sem marcas no original) 

 Tal entendimento é acompanhado também pela terceira turma, conforme se observa do 

acórdão que julgou o REsp. 267.450/SP, cujo relator foi o Min. Humberto Gomes de Barros, 

afirmando, inclusive, que aquele tribunal assim entendia até antes mesmo do advento da lei 

10.352/01. Vejamos a ementa da decisão: 

PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DECLARATÓRIOS - MULTA - INTUITO DE 
PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA 98 - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - 
MOMENTO DA SENTENÇA - POSSIBILIDADE - APELAÇÃO - CABIMENTO 
- EFEITO DEVOLUTIVO - LEI PROCESSUAL NO TEMPO - COMINAÇÃO DE 
MULTA - EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - 
ARTS. 588 C/C 659 DO CPC. 
1. A insistência na oposição de embargos declaratórios para atender a exigência de 
prequestionamento explícito, não merece sanção. 
2. O recurso cabível contra antecipação de tutela deferida na sentença é a apelação, 
recebida apenas no efeito devolutivo. 
3. Mesmo antes da vigência da Lei 10.352/2001, a apelação contra sentença, que 
confirma ou defere antecipação de tutela, pode ser recebida sem efeito 
suspensivo. 
4. É incabível cominação de multa em execução provisória de sentença condenatória 
ao pagamento de quantia certa. É que "se o devedor não pagar, nem fizer nomeação 
válida, o oficial de justiça penhorar-lhe-á tantos bens quantos bastem para o 
pagamento do principal, juros, custas e honorários advocatícios" (CPC, Art. 588, 
cabeça c/c 659). 
(REsp 267540/SP, Rel. Ministro  HUMBERTO GOMES DE BARROS, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2006, DJ 12/03/2007 p. 217) 

(grifo nosso) 

 No REsp. 648886, a Min. Nancy Andrighi, acompanhada pela segunda seção da corte 

especial, reformou o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual deu provimento a 

agravo de instrumento para que a apelação fosse recebida em ambos os efeitos. Proferindo seu 

voto, a ministra citou inclusive julgados anteriores à Lei 10.352/2001, que já então admitiam 

a concessão da medida antecipatória na sentença como meio para que eventual apelação fosse 

recebida apenas no efeito devolutivo. 

 Há ainda inúmeros outros julgados, como REsp. 299.433-SP, REsp. 473.069-SP, 

REsp. 279.251-SP, REsp. 112111-PR etc.  

 Assim sendo, mostra-se quase que pacificado o entendimento, pelo menos naquela 

corte, no sentido de ser admissível a concessão de tutela antecipada para que o magistrado a 

quo, com vistas ao caso concreto, possa modular os efeitos de eventual apelação contra sua 

sentença. 

 Embora, por tudo demonstrado, não nos pareça razoável o entendimento pretoriano, 

não poderíamos deixar de noticiá-lo. 
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4.2. A ANTECIPAÇÃO NA SENTENÇA e O RECURSO CABÍVEL 

  

 Em regra, a tutela antecipada, conforme visto no primeiro capítulo deste trabalho, deve 

ser concedida por meio de uma decisão interlocutória, pois se trata de questão incidental a ser 

resolvida pelo juiz no curso do processo. 

 Assim sendo, tomando por base a normalidade dos fatos e à luz do art. 162, §2° do 

CPC, o recurso a ser manejado contra tal decisão é o de agravo. 

 Já em se tratando de decisão que finda o processo, seja resolvendo ou não o mérito da 

demanda, caberá apelação, com base no art. 162, §1° c/c art. 513, ambos do CPC. 

 Pois bem. 

 O problema surge exatamente quando a decisão que concede a antecipação de tutela é 

prolatada conjuntamente à sentença. 

 Qual recurso então a ser manejado? Agravo? Agravo e Apelação? Somente Apelação? 

 Interessante é o posicionamento de Marinoni49. Para esse autor, o juiz pode decidir 

sobre a antecipação de tutela e sobre o mérito ao mesmo tempo, abrindo-se a possibilidade de 

duplo recurso. Poder-se-á interpor agravo contra a tutela antecipada deferida; contra a 

sentença, apelação. 

 Particularmente, não pode ser esse um bom entendimento, pois não se pode vislumbrar 

a existência de duas decisões concomitantes. Isso porque, conforme explicitado no capítulo 

relativo ao desvirtuamento do instituto, seria inconcebível que o magistrado, ao mesmo 

tempo, formasse um convencimento de probabilidade e outro de certeza. A certeza suplanta a 

probabilidade. 

 Por decorrência lógica, a sentença suplantaria a decisão interlocutória, mormente 

porque seu objeto é mais amplo. 

 Sendo assim, fica afastado o cabimento do agravo, subsistindo a apelação para 

impugnar a decisão, seja no que diz respeito ao mérito, ou no que se refere à concessão da 

medida antecipatória como sucedâneo da necessidade de efetivação da tutela jurisdicional. 

 Observe-se ainda que, no cingível à antecipação, caberá ao recorrente buscar, na 

verdade, obter o efeito suspensivo e não a revogação da medida, usando, como base legal para 

tanto, a previsão do art. 558, do CPC50. 

                                                 
49 MARINONI, Luiz Guilherme. A Antecipação da Tutela na Reforma do Processo Civil. São Paulo: Malheiros, 
1995, p. 61. 
50 Vide quarto tópico do capitulo segundo capítulo desta monografia. 
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 Portanto, podemos concluir que o recurso cabível contra a sentença que concede a 

medida antecipatória é apelação, a qual, pelo que se viu nos julgados colacionados, será 

recebida apenas em seu efeito devolutivo, cabendo ao apelante buscar a concessão de efeito 

suspensivo, provando haver grave risco de lesão de difícil ou impossível reparação na 

execução provisória da sentença. 

 Os tribunais pátrios corroboram esse entendimento. É ponto pacífico no STJ que o 

recurso cabível contra a sentença que concede a antecipação de tutela é a apelação. Vejamos 

alguns julgados: 

PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA 
SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. 
DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 
FUNDAMENTOS. ARTIGO 557 DO CPC. APLICABILIDADE. MATÉRIA 
PACÍFICA. SÚMULA Nº 83/STJ. 
(...) 
3. A apelação é o recurso cabível contra sentença em que foi concedida a 
antecipação de tutela.  
 
4. Com a adoção pelo sistema recursal brasileiro do princípio da singularidade 
dos recursos, mesmo que várias tenham sido as questões decididas em seu bojo, 
a sentença é una, devendo, portanto, ser enfrentada pelo recurso cabível 
previsto no artigo 513, CPC, que é apelação.  
 
(...) 
(AgRg no REsp 553.273/BA, Rel. Ministro  PAULO GALLOTTI, SEXTA 
TURMA, julgado em 06.04.2004, DJ 06.03.2006 p. 465) 
 
(Sem marcas no original) 

 

 E também: 

 
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA QUE JULG A O 
MÉRITO E CONCOMITANTEMENTE CONCEDE A TUTELA 
ANTECIPADA PEDIDA. CABIMENTO DE APELAÇÃO. AGRAVO DE  
INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. 
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 
 
I. Se a tutela antecipada é concedida no próprio bojo da sentença terminativa 
de mérito da ação ordinária, o recurso cabível para impugná-la é a apelação, 
pelo princípio da unirrecorribilidade, achando-se correto o não-conhecimento 
do agravo de instrumento pelo Tribunal a quo. 
 
II. Recurso especial não conhecido. 
(REsp 645.921/MG, Rel. Ministro  ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA 
TURMA, julgado em 24.08.2004, DJ 14.02.2005 p. 214) 
 
(grifo nosso) 

 

 Assim sendo, pelo princípio da unirrecorribilidade, há de ser interposto apenas o 

recurso de apelação contra tal sentença. Isso porque, diferentemente do que afirma Marinoni, 
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há apenas uma única decisão, a saber, sentença, na qual se imiscuiu uma decisão 

interlocutória apenas para modular os efeitos de eventual apelação. 

 Note-se também que aqui reside a importância dessa breve análise a respeito do 

recurso cabível, pois a incorreta interposição de agravo gerará preclusão consumativa, 

prejudicando sobremaneira os interesses da parte. 
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5.CONCLUSÃO 

 

 Conforme demonstramos, há uma quebra da lógica natural no raciocínio usado por 

alguns autores favoráveis à possibilidade de concessão de tutela antecipada na própria 

sentença. Isso porque admitem que o juízo de certeza seja contemporâneo ao probabilístivo de 

verossimilhança, ou seja, o juiz poderia ter e não ter, ao mesmo tempo, certeza sobre o direito 

que afirma em sua sentença. Logo, tais argumentos, por falta de coerência lógica, não servem 

para justificar a concessão da medida antecipatória no bojo da sentença. 

 Por outro lado, há os que vêem nessa utilização do instituto, com esteio no art. 520, 

VII, do CPC, um forte meio de assegurar maior efetividade à tutela jurisdicional, pois caberia 

ao magistrado, analisando o caso concreto, modular os efeitos de recebimento de eventual 

apelação contra sua sentença. 

 Esse nos parece, e a jurisprudência o confirma, o único argumento que, pelo menos em 

tese, serviria para justificar a adoção de tais expedientes. 

 Contudo, à luz da sistemática do Código de Processo Civil Brasileiro, não obstante a 

grande deferência que a doutrina faz ao sistema recursal italiano51, os recursos de apelação 

devem, em regra, ser dotados de ambos os efeitos. 

 Ora, se a regra é que as apelações sejam recebidas no efeito suspensivo, os incisos do 

art. 520, do CPC, por serem exceções, devem ser interpretados restritivamente. Portanto, 

somente a sentença que efetivamente confirme, e não a que conceda, pode suprimir o efeito 

suspensivo de eventual apelação. 

  Assim sendo, esse argumento não serve à realidade brasileira. 

 Por outro lado, demonstramos que, por razões finalísticas de criação da norma e pela 

própria mens legis, não se há de falar que a hipótese do art. 520, VII, CPC veio para dar 

celeridade e efetividade ao processo. 

 Com relação à Fazenda Pública, vimos que, feita uma interpretação conjunta dos arts. 

520 e 475, ambos do CPC, a questão da remessa oficial não pode ser empecilho para o 

recebimento de apelação do ente fazendário nos casos em que a sentença efetivamente 

confirmar a tutela antecipada anteriormente deferida. Contudo, se houver um desvirtuamento 

da medida antecipatória, assim como nos casos em que não houver participação da Fazenda, o 

recurso de apelação deve ser recebido no duplo efeito. 

                                                 
51 Como vimos, no sistema italiano, é o magistrado a quo, analisando a existência de risco de que a imediata 
execução da sentença recorrida acarrete graves danos, que conferirá efeito suspensivo. A regra, portanto, é que 
os recursos tenham apenas efeito devolutivo. 
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 Outrossim, se não há argumentos que sustentem a possibilidade de concessão de tutela 

antecipada na sentença, pois tanto a natureza do instituto (ilógica na cognição) quanto o 

sistema recursal são incompatíveis com a concessão da antecipação no bojo da sentença, 

haverá um completo desvirtuamento do instituto com a utilização desse expediente. 

 Não obstante toda essa argumentação, a jurisprudência dos tribunais superiores vem 

fixando entendimento em sentido contrário, admitindo a concessão de tutela na própria 

sentença como forma de modular os efeitos de eventual apelação, favorecendo ainda à 

efetividade da prestação da tutela jurisdicional. 

 Desta sorte, tornou-se cabível tecer alguns comentários relativos ao recurso cabível, 

entendendo, com base na doutrina mais autorizada, tendo por fulcro o princípio da 

unirrecorribilidade, que o recurso a ser manejado deve ser o de apelação. 
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