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RESUMO 

 

 

Esta Monografia pretende examinar o instituto da tutela antecipada no ordenamento jurídico 

brasileiro, buscando o enfoque do principio do processo. Além disso, buscará analisar os seus 

pressupostos essenciais e hipóteses legais de cabimento. Ao final, traremos algumas 

considerações sobre os efeitos da tutela antecipada, em especial a reversibilidade dos seus 

efeitos. Para tanto, o presente estudo dirigiu-se para a averiguação das normas positivadas, 

especialmente o Código de Processo Civil Brasileiro, e da doutrina jurídica que se valerá para 

interpretação dos dispositivos vigentes. A importância da matéria esta em balancear o alto 

risco da concessão da medida antecipatória, tendo em vista que mesmo esta sendo revogável 

gerará efeitos sobre as partes e o perigo da irreversibilidade de tais efeitos poderá causar 

prejuízo a uma delas; em contra balança deve-se promover a efetividade e a celeridade do 

processo, sem, contudo, por em risco a segurança jurídica das relações. 

 

Palavras-chave: Direito processual civil. Tutela antecipada. Efetividade do processo. Efeitos 

da tutela antecipada. 
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1. INTRODUÇÃO 

Propõe-se discorrer acerca dos pressupostos da tutela antecipada e a reversibilidade 

dos seus efeitos, tendo em vista a proibição legal descrita no artigo 273, § 2º do Código de 

Processo Civil Brasileiro, no qual determina que o juiz não poderá conceder a antecipação de 

tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, demonstrando a 

preocupação do legislador de que tal provimento seja apenas de caráter provisório, portanto, 

reversível.  

O instituto da tutela antecipada foi instituído no sistema processual brasileiro pela lei 

8.952 de 13 de dezembro de 1994, visando à efetividade da prestação jurisdicional, 

conciliando a necessidade da celeridade do processo com a segurança jurídica. Assim, 

buscava-se conciliar o artigo 5º, XXXV da Constituição Federal que garante a todos o acesso 

a justiça de maneira que nenhuma lesão ou ameaça de direito fique sem proteção do 

Estado/Juiz com a celeridade do processo, evitando que o perigo da demora do processo 

comum faça com que o direito pleiteado seja perdido. Desse modo, poderá o juiz conceder ao 

autor um provimento antecipatório, que, provisoriamente, resguarde-lhe o bem jurídico 

reclamado, quando presente os requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil, que em 

principio só lhe seria concedido quando da prolação da sentença definitiva de mérito. 

Ocorre que diante da implementação dos pressupostos e requisitos necessários para a 

concessão da tutela antecipatória, o aplicador depara-se com o perigo da irreversibilidade do 

provimento antecipado, podendo gerar sérios prejuízos a parte contraria. Vale lembrar que em 

sede de antecipação de tutela, tal provimento pode ser concedido sem que haja contraditório. 

Sendo assim, quanto aos seus efeitos, a doutrina mostra-se majoritária em entender que o 

perigo da irreversibilidade descrito no artigo 273 §2, Código de Processo Civil diz respeitos 

aos efeitos do provimento e não ao provimento em si, que enquanto decisão provisória, pode 

ser revogado a qualquer tempo conforme entendimento do magistrado. No entanto, veremos 

que há doutrinadores que vão alem dessa interpretação, entendendo que a irreversibilidade 

seria sob o aspecto do provimento, em uma interpretação literal ao artigo 273,§2º do Código 

de Processo Civil, pois a provisoriedade da tutela antecipatória passa a ser entendida pela 

incapacidade de tal decisão produzir coisa julgada material. 
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Ora, a tutela antecipada vem romper com o ritual clássico do processo, para introduzir 

um procedimento incidental, no qual o litigante poderá conseguir, provisoriamente, o próprio 

bem da vida pretendido, em momento anterior ao preparado à tutela definitiva, desde que 

comprove os pressupostos previstos no artigo 273, caput e inciso I, do Código Processo Civil.  

 O direito à efetividade da jurisdição se traduz na garantia ao indivíduo que 

deixou de fazer justiça com suas próprias mãos, na medida em que confiou ao Estado sua 

causa, reconhecendo ser este último o ente que detêm o monopólio da Justiça, de meios 

eficazes de exame das demandas, bem como, a garantia de que uma vez sendo parte vitoriosa, 

o indivíduo possa efetivamente desfrutar daquilo que é seu por direito. 

Já o direito da segurança jurídica se expressa na garantia de que na hipótese da 

existência de um litígio sobre a existência ou não existência de determinado direito, este só 

será declarado como existente após averiguação exaustiva de um processo de conhecimento 

que comprova tal verdade. 

A tutela antecipada surge com o intuito de sopesar estes dois direitos, uma vez que ao 

ser concedida, propõem-se dar prevalência ao direito da efetividade sobre o direito da 

segurança jurídica. O tempo é fator indispensável à garantia da segurança processual, pois 

uma sentença para refletir o maior grau de certeza jurídica, precisa ser precedida de um 

grande e demorado conjunto probatório exauriente, no qual há existência da participação tanto 

do contraditório quanto da ampla defesa. Todavia, este tempo acaba tornando-se inimigo da 

efetividade processual, uma vez que pesa o risco da parte ter o seu direito lesado ou perdido 

enquanto espera os efeitos do provimento final almejado. 

Assim, a antecipação de tutela é o meio de promover os efeitos almejados com a 

propositura da demanda logo no começo do processo, ainda que este direito não seja 

inteiramente comprovado, basta que existam os pressupostos essenciais, sendo estes, a 

existência de prova inequívoca das alegações que sejam suficientes a levar o Juiz da causa ao 

convencimento da verossimilhança das prestações alegadas. Deste ponto, a concessão da 

tutela antecipada representa uma restrição ao principio da segurança jurídica, na medida em 

que permite que os efeitos almejados sejam concedidos após a cognição meramente sumaria. 



10 

 

Diante disso, buscando a proteção ao direito da segurança jurisdicional, o §2º do artigo 

273 do Código de Processo Civil estabelece a seguinte ressalva: “Não se concederá a 

antecipação de tutela quando houver perigo da irreversibilidade do provimento antecipado”. A 

reversibilidade de que trata o dispositivo em questão não se destina ao provimento final, visto 

que o provimento final não é nem mesmo o objeto da antecipação de tutela, mas refere-se aos 

efeitos que serão produzidos por esta tutela ao final da sentença. 

A exigência da reversibilidade dos efeitos da tutela visa que seja possível o retorno da 

demanda ao status quo anterior ao da concessão da antecipação dos efeitos da tutela, em caso 

de improcedência da demanda, buscando, portanto, proteger o direito daquele que teve a 

tutela antecipada contra si.  

Vale lembrar que ao admitir a antecipação dos efeitos da tutela, o legislador, optou por 

salvaguardar o direito provável frente ao direito improvável, decidindo, assim, evitar danos ao 

primeiro em prejuízo do segundo. A antecipação dos efeitos irreversíveis da tutela, por sua 

vez, contrapõe a certeza da perda absoluta do direito provável do autor, se a mesma não for 

concedida, frente à perda absoluta do direito improvável do réu, se a medida for concedida em 

caráter antecipatório. Assim temos que, a única certeza nestes casos é a do perecimento de um 

dos direitos, resta saber se do autor ou do réu. Segundo a regra do artigo 273, a concessão dos 

efeitos irreversíveis da tutela antecipadamente é vedada, do que se conclui que o direito do 

autor já estaria condenado ao perecimento. 

Estamos então no campo da probabilidade e não da certeza jurídica, se é que esta pode 

ser alcançada em qualquer momento do processo. Assim, a tarefa do juiz é assegurar um 

direito provável contra um risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Justamente por 

esta razão é que o artigo 273, em seu parágrafo segundo exige que os efeitos a serem 

antecipados sejam reversíveis, para que o direito apenas provável não seja efetivado 

permanentemente. A efetivação permanente do direito provável apenas transfere o risco de 

dano irreparável ou de difícil reparação que sobrevinha sobre o requerente da antecipação de 

tutela, para o indivíduo que tem contra si a tutela antecipatória requerida. Ocorre que não 

existe em nosso ordenamento previsão de como deverá proceder o juiz em casos o qual a 

urgência da medida sacrifica completamente a segurança, tornando inútil o contraditório 

futuro. 
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Neste sentido em busca de formas de harmonização dos princípios e garantias 

pertencentes ao devido processo legal, a aplicação do devido processo legal vem sendo 

intimamente relacionada ao princípio da proporcionalidade com a busca da limitação dos 

direitos fundamentais, apenas no que for estritamente indispensável à superação do conflito, 

assim, harmonizando-os, na medida do possível. 
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2. AS TUTELAS PROVISÓRIAS E SUAS ESPÉCIES 

     2.1. Definitividade e Provisoriedade da tutela jurisdicional 

Na literatura jurídica nacional, encontram-se variadas denominações para o gênero dos 

institutos em exame, a saber: tutelas sumárias, tutelas de urgência, tutelas preventivas, tutelas 

provisórias etc. 

A terminologia “tutela provisória”, a qual utilizaremos, assim como as demais, não lhe 

faltam criticas quanto a sua utilização, apontando-se quase a unanimidade que as medidas 

cautelares não seriam provisórias, mas sim temporárias, ao contrario da tutela antecipada. No 

entanto, nos serve com o intuito de contrapor as conhecidas “tutelas definitivas”. Outro 

critério utilizado para distinguir as “tutelas provisórias” das “definitivas” é de fácil 

entendimento, uma vez que naquelas são postos os provimentos jurisdicionais que estão 

passiveis de modificação a qualquer tempo, enquanto que as “tutelas definitivas” são 

praticamente insubstituíveis, pois alcançaram o status de coisa julgada material, de absoluto. 

Por estas considerações, para promover o alcance das espécies, medidas cautelares e 

antecipação dos efeitos da tutela, utilizaremos em nosso estudo a denominação “tutelas 

provisórias”. 

A característica da provisoriedade das decisões proferidas em sede de medidas 

cautelares e nas antecipações de tutela opõe-se a definição de definitividade, gerando ainda 

uma incerteza às partes quanto a possibilidade de sua mudança no decorrer do processo. 

Reconhece-se, portanto, que o nível de segurança jurídica das decisões revestidas de 

definitividade é superior, quando comparado com os pronunciamentos de caráter provisório. 

Entretanto, nem sempre os jurisdicionados podem aguardar esse posicionamento definitivo 

judicial, por mais seguro que este seja, devido a possibilidade de perecimento do próprio 

direito pleiteado. Por conta disso, apresentam-se às partes as decisões de cunho provisório 

através das quais se evita a ineficácia da função jurisdicional. 

O ilustre Ministro Teori Albino Zavascki nos ensina quanto a necessidade das tutelas 

provisórias e a forma regular de prestação do poder judiciário o seguinte: “Em casos tais, 

insuficientes que são os mecanismos ordinários da prestação da tutela, faze-se mister, para 
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que não fique comprometida a eficácia da função jurisdicional monopolizada pelo Estado, a 

adoção de medidas acautelatórias.”
1
 

Ao analisar a citação acima, percebemos que por mais cauteloso que seja o sistema 

jurídico em vigor, é absolutamente impensável que este não possibilite a tutela de direitos 

mediante decisões de índole provisória, uma vez que esta também se trata de uma condição do 

próprio acesso à justiça. 

 

     2.2. Natureza da Cognição 

É de nosso conhecimento que nem todo o provimento jurisdicional submete-se ao 

procedimento regular ou comum, sendo assim, existem decisões, que para serem prolatadas, 

os autos ficam por um período de tempo mais curto sob a analise do magistrado. Esse 

exercício de jurisdição de forma mais célere decorre diretamente da maneira pela qual a 

questão posta nos autos vem a ser analisada pelo julgador, esse exame da matéria de fato à luz 

das normas jurídicas é precisamente o ato cognitivo de competência do juiz, uma vez que a 

cognição é principalmente um ato de inteligência. 

O Ilustre professor Kazuo Watanabe, destacando o caráter previamente lógico da 

cognição defini-a da seguinte forma: 

A Cognição é prevalentemente um ato de inteligência, consistente em considerar, 

analisar e valorar as alegações e as provas produzidas pelas partes, vale dizer, as 

questões de fato e as de direito que são deduzidas no  processo e cujo resultado é o 
alicerce, o fundamento do judicium, do julgamento do objeto litigioso do processo2. 

 

Dada a própria natureza das tutelas provisórias, o que interessa para o presente estudo, é 

saber quando o magistrado esta autorizado a exercer o juízo cognitivo de maneira mais célere, 

diferindo, portanto, das hipóteses ordinárias em que se posterga à sentença, na qualidade do 

ato decisório final, o efetivo exercício da cognição. 

                                                             
1 ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da tutela. 4.ed. rev. e ampl.São Paulo: Saraiva, 2005. pg.25. 

2 WATANABE,Kazuo. A cognição no processo civil. 3.ed. rev.e atual.São Paulo:Perfil, 2005,pg.67. 
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De acordo com a tradicional classificação do Professor Kazuo Watanabe
3
, a cognição 

merece ser analisada sob duplo plano, sendo estes, o horizontal e o vertical. Naquele pode ser 

exercida de forma plena ou parcial, de acordo com a extensão da matéria a ser analisada; 

enquanto que neste pode ser classificada em exauriente ou sumaria, uma vez que varia da 

profundidade do exame da questão. 

Dessa forma, temos no corte do plano horizontal pouca relação com as tutelas 

provisórias, levando em consideração que apenas tem a finalidade de determinar a extensão 

do pedido a ser perquirido pelo magistrado, limitando-se ou não a depender da natureza do 

procedimento utilizado para o exame do direito. 

Vale destacar, por absoluta conveniência da cognição no plano vertical, a qual poderá 

ser exercida de forma exauriente ou sumaria. A cognição exauriente, exercida ao final da 

instrução probatória e mediante o ato jurisdicional que põe fim à participação do julgador no 

feito, conquanto seja a maneira teoricamente mais segura do exercício da tutela jurisdicional, 

nem sempre mostra-se a mais adequada e viável a depender do caso concreto em analise. 

Com o intuito de corrigir essas situações na qual a cognição exauriente se apresenta 

falha ou até mesmo insuficiente à tutela de direitos, o que decorre na maior parte das vezes 

pela intempestividade da prestação jurisdicional, sobressai a cognição sumaria ou parcial, que 

seria uma forma de cognição superficial, menos aprofundada no sentido vertical. 

Temos como distinguir a extensão do ato do julgador diz-se ordinária, ou seja, plena, a 

cognição do juiz quando há por objeto o exame profundo de todas as razões das partes, de 

todas as condições para a existência do direito e da ação e de todas as exceções do réu, 

analisando profundamente todo o material probatório. Em contraposto, qualifica-se como 

sumaria a cognição do juiz o qual o exame das razões das partes ou não é exauriente, sem a 

utilização do contraditório, ou mostra-se parcial.   

Fica evidente a estreita relação existente entre a cognição sumaria e as tutelas 

provisórias, uma vez que o julgador para (des) acolher uma antecipação de tutela ou uma 

medida cautelar deve analisar necessariamente, ainda que de modo superficial, as razões de 

                                                             
3 WATANABE,Kazuo, Ibid, pg.127. 
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fato e de direito que circundam a demanda, hipótese esta que o caminho de perquirição é mais 

curto do que se esta decisão não tivesse caráter provisório. 

É por esta razão que a tutela de direitos, quando sustentada pela cognição sumaria 

deverá ter por fundamento um juízo de verossimilhança do alegado e o fumus boni iuris,  a 

depender do procedimento na qual a parte esteja a postular, sendo este uma decisão provisória 

e não definitiva. Cabe transcrever os dizeres do Ministro Teori Albino Zavascki: 

Enquanto a tutela definitiva se busca juízo de certeza, aqui a tutela jurisdicional é 

conferida à base de juízos de verossimilhança. É que, em se tratando de tutela para 

hipóteses em que há, em alguma medida, urgência, sua concessão acaba sendo 

necessariamente incompatível com a demora – inafastável – exigida para o 
atendimento simultâneo e completo das garantias constitucionais do contraditório e 

ampla defesa.4 

 

 

É justamente tendo em vista a ausência do juízo de certeza, característico das tutelas 

provisórias, que tais decisões não se revestem da segurança de coisa julgada material, 

podendo ser modificadas pelo magistrado, em outra ocasião futura, caso seja alterado o seu 

convencimento inicial após aprofundado o juízo cognitivo. Refletindo acerca do tema, Luiz 

Guilherme Marinoni: 

[...] a tutela de cognição exauriente, ao contrario da tutela sumaria, é caracterizada 

por produzir coisa julgada material. 

Contudo, o juiz, quando concede a tutela sumaria, nada declara, limitando-se a 

afirmar a probabilidade da existência do direito, de modo que, aprofundada a 

cognição, nada impede que o juiz assevere que o direito que supôs existir na verdade 

não existe.5 

 

 

 

Sem a óbice da instabilidade à qual se submetem as tutelas provisórias, pois não se 

revestem da res iudicata, ainda assim é preferível que o sistema continue a proteger as 

situações que não podem aguardar passivamente o exercício da cognição exauriente e 

completa, pois nem sempre a maior profundidade da cognição implica em justiça na decisão, 

tal se mostra através dos recursos a qual se dá provimento nos respectivos tribunais 

                                                             
4 ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da tutela. 4.ed. rev. e ampl.São Paulo: Saraiva, 2005. pg.30-31. 

5 MARINONI, Luiz Guilherme. Antecipação de tutela. 11ed. rev.e atual.. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais. 2009. pg.35 
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reformando a decisão em primeira instancia, mesmo após o juiz a quo aprofundar-se em sua 

carga probatória. Cautelosamente, Cássio Scarpinella Bueno avalia esta questão: 

Quanto menos tempo, menos certeza o juiz terá para decidir, mas, mesmo assim, 

terá de decidir. Os riscos derivados da situação são, por assim dizer, legitimamente 

assumidos pelo legislador. É como se ele, para bem cumprir o modelo constitucional 

do processo, disesse: em algumas situações é preferível que o juiz decida rápido, 

quiçá de forma errada, mas que decida. As vezes, dirá o legislador, é melhor que a 
justiça seja feita de forma rápida, para não faltar àquele que parece ter mais razão 

que o outro. Ate, porque, sou eu que assumo o discurso agora, o sistema recursal 

brasileiro está aí para demonstrar que, toda vez em que é dado provimento a uma 

apelação ou a um recurso extraordinário ou especial, é porque o Tribunal ad quem,  

em ultima analise, reconheceu que o juizo a quo „errou‟, mesmo quando exerceu a 

cognição exauriente.6 

 

 

Diante disso, mostra-se irrepreensível a utilidade e necessidade da cognição sumaria 

para o sistema processual hodierno, ante a insuficiência da cognição exauriente para o amparo 

jurídico de situações de fato levadas ao Poder Judiciário, que por sua função ordinária não se 

pode desgarrar do principio da efetividade da tutela jurisdicional, ainda mais quando, por 

necessária urgência da medida, pode-se provocar a perca do direito em caso de abstinência do 

poder julgador.   

 

2.3. Antecipação de tutela e medida cautelar 

Nas explanações acima, comentamos acerca das tutelas provisórias, gênero no qual se 

procurou enquadrar a antecipação de tutela e a medica cautelar, no entanto há entre estas 

distinções que necessitamos destacar. 

Embora tanto a antecipação da tutela como a medida cautelar possuam dispositivos 

próprios em nosso Codigo de Processo Civil, sendo a primeira nos arts. 273, 461 e 461-A, 

basicamente, e a segunda nos arts. 796, a 889, até o inicio da década passada, ambas eram 

tidas como únicas, uma vez que o poder geral de cautela do juiz terminava por amparar as 

situações imprevistas de proteção por meio da cautelaridade, conforme explica melhor 

Eduardo de Mello e Souza: 

                                                             
6 BUENO, Cássio Scarpinella. Tutela antecipada. São Paulo:Saraiva, 2004.pg.19. 
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Mas a gestação da tutela antecipatória foi lenta demais e se deveu, dentre outras 

razões, à acomodação dos operadores que sempre emprestaram satisfatividade à 

ação cautelar inominada. Por isso, desde 1973 e 1994, a tutela antecipatória se 

limitou a ser apenas um dos efeitos de uma grande Poder Geral de Cautela regulado 

no Livro III. 7 

 

 

 

Mesmo a doutrina italiana cuidava de estudar as duas hipóteses como única, uma vez 

que estas prestavam a acelerar a fruição do objeto buscado. A inexistência de autonomia, pois 

entre a tutela antecipada e a medida cautelar, implicou, no direito brasileiro, a utilização do 

Poder Geral de Cautela como sendo uma permissão legal para que o magistrado possibilitasse 

a utilização imediata dos efeitos da decisão de mérito. 

Discursando acerca da evolução das medidas cautelares, o Min. Teori Albino Zavascki 

também comentou essa época em que as cautelares eram dotadas de satisfatividade: “A ação 

cautelar passou a ser aceita, não apenas como instrumento para a obtenção de medidas para 

garantia do resultado útil do processo, mas também para alcançar tutela de mérito relativa a 

pretensões que reclamassem fruição urgente.” 
8
 

Contudo, com a reforma do Codigo Civil Brasileiro, em 1994, foi incluído o instituto da 

antecipação de tutela no processo de conhecimento, terminou-se por preservar a natureza 

originaria do processo cautelar, que efetivamente não servia à finalidade reflexa para a qual 

estava sendo objeto de uso, desnaturando-o por completo. No entanto, na práxis processual, 

muitos jurisdicionados sofreram prejuízos com a implementação da reforma, pois não raras 

vezes, os institutos da tutela antecipada e da medida cautelar eram confundidos pelos 

magistrados. Ora, considerando que a reforma não havia extinguido  a ação cautelar, mas fez 

com que esta passasse a conviver com uma nova tutela de urgência, para alguns, a tutela 

antecipatória apenas delimitou a funcionalidade da cautelar. Mas, para outros, reafirmou-se a 

fungibilidade existente entre elas, de toda sorte, ambas as correntes, a medica cautelar 

inominada continuou a existir, ainda que com uma roupagem diferente. 

                                                             
7 MARINONI, Luiz Guilherme (Coord.), Antecipação de tutela. 11ed. rev.e atual.. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais. 2009. pg.619. 

8  ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da tutela. 4.ed. rev. e ampl.São Paulo: Saraiva, 2005. pg.43. 
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A antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional é uma técnica de abreviação do 

resultado útil a ser alcançado com o processo em favor de um dos litigantes. Confunde-se, 

portanto, totalmente ou parcialmente com o bem jurídico perseguido com o exercício do 

direito de ação.  

Este modo de sumarização da prestação jurisdicional não pode ser confundido com as 

medicas cautelares (nominadas ou não), considerando-se que nestas não se antecipa o 

provimento final do mérito, mas sim se concede alguma garantia de que o bem jurídico a ser 

tutelado não será prejudicado em decorrência do tempo. 

Vejamos os ensinamentos do professor Candido Rangel Dinamarco em sua brilhante 

explanação acerca das duas espécies tutelares: 

[...] são cautelares as medidas com que a ordem jurídica visa a evitar que o passar do 

tempo prive o processo de algum meio exterior que poderia ser útil ao correto 

exercício da jurisdição e conseqüentemente produção, no futuro, de resultados úteis 

e justos; e são antecipações de tutela aquelas que vão diretamente à vida das pessoas 
e, antes do julgamento final da causa, oferecem a algum dos sujeitos em litígio o 

próprio bem pelo qual ele pugna ou algum beneficio que a obtenção do bem poderá 

proporcionar-lhe. As primeiras são medidas de apoio ao processo e as segundas, às 

pessoas.9 

 

 

 

Assim, enquanto a medica cautelar se limita a garantir uma futura e eventual execução, 

a medica antecipatória, desde logo, cria condições de provisoriedade executar o direito 

subjetivo ainda não acertado em definitivo. De fato, a tutela antecipada não busca tornar 

realizável e possível a efetivação do mérito, como ocorre nas cautelares, pelo contrario, 

procura-se o próprio resultado final do processo, que por razões peculiares, venha a ser 

concedido antes de ordinariamente esperado. 

O escopo principal das cautelares é a proteção direta do bem jurídico a ser tutelado 

através do processo, por exemplo, como ocorre no arresto, no seqüestro e etc., ao passo que a 

antecipação da tutela aproveita diretamente à parte que a postula, que será beneficiada pelos 

efeitos da prestação jurisdicional antes de uma decisão revestida de definitividade. 

                                                             
9 DINAMARCO, Candido Rangel. Nova era do processo civil. São Paulo: Malheiros, 2004, pg.58. 
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Assim, as medicas cautelares servem para assegurar o cumprimento da sentença dada ao 

final do rito ordinário, enquanto as decisões antecipatórias importam no cumprimento da 

prestação requerida e a satisfação da pretensão discutida antes da sentença de mérito. 

Outras diferenças sobre as espécies em exame poderiam ser dadas, como, por exemplo, 

os requisitos legais para o deferimento pelo magistrado, todavia não convinham a este estudo 

no momento, mesmo porque o que se pretendia era fazer uma mera apresentação das situações 

passiveis de amparo mediante a tutela antecipada, que definitivamente não se confundem com 

as hipóteses protegidas pelo sistema das cautelares. 

Portanto, temos como conclusão ao final deste capitulo que as prestações judiciais 

sumarias de caráter satisfativo enquadram-se na espécie de antecipação de tutela e não nas 

medidas cautelares. Uma vez que resta clara que a tutela cautelar tem por fim assegurar a 

viabilidade da realização de um direito, no podendo realizá-lo. Enquanto que a tutela que 

satisfaz o direito, ainda que fundada em juízo de aparência é a „satisfativa sumaria‟, ou seja, 

antecipação de tutela. 
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3. A TUTELA ANTECIPADA NO DIREITO BRASILEIRO 

      3.1. A legitimidade para postular a tutela antecipatória 

            3.1.1. Antecipação da tutela pelo autor e pelo réu 

No caput do art. 273 do Código de Processo Civil dispõe da seguinte forma: “O juiz 

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

pretendida no pedido inicial (...)”. Diante disso, não resta qualquer duvida de que tanto o 

autor com o réu reconvinte possuem legitimidade para requerer a tutela antecipatória. 

Ora, o artigo em tela faz expressa referência à possibilidade de o magistrado antecipar 

“os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial”, quando existente o requerimento da parte, 

pode-se entender que tal legitimidade só restaria para o autor, uma vez que o artigo se refere 

ao pedido inicial, contudo, tal exegese literal do referido dispositivo levaria a um engano com 

uma conclusão equivocada. 

É absolutamente claro que o promovente da ação possui sempre legitimidade para 

postular o pedido antecipatório logo em sua petição inicial. Resta saber quem mais poderia 

figurar nesta qualidade, ou seja, estender essa possibilidade para as demais partes do 

processo. 

Vejamos então no pólo oposto, no qual se encontra o réu, a quem a própria legislação 

processual admite, em hipóteses definidas, a utilização do pedido contraposto (ações ou 

procedimentos de natureza dúplice) ou de reconvenção (quando pedido for conexo com o da 

ação principal ou com o fundamento da defesa). Nessas hipóteses apresentadas, admite-se que 

o réu elabore o pedido, por se tratar de instrumento que viabiliza um verdadeiro contra-ataque 

do réu em face do autor, sendo assim, fica claro que há possibilidade do promovido requerer a 

antecipação dos efeitos do seu pedido. 

Em seguida, confiram-se as lições do ilustre mestre Luiz Guilherme Marinoni, expressis 

verbis: 

Não há duvida que o autor ou o réu reconvinte podem requerer a tutela 

antecipatória. [...] A reconvenção é autentica ação do réu, admitida no processo 

instaurado pelo autor. O reconvinte faz pedido e requer tutela jurisdicional. Ora, se é 
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assim, ou seja, se a reconvenção é a ação do réu, esta o reconvinte autorizado a 

requerer antecipação de tutela. 

 

Também nas ações dúplices é possível ao réu requerer a tutela antecipatória. O réu, 

nas ações dúplices, pode formular pedido na própria contestação, sem necessidade 

de reconvenção.10 

 

 

A questão de o réu requerer a tutela antecipatória se torna controvertida, 

principalmente, nos casos em que ele não dispuser de reconvenção ou de um pedido 

contraposto, ou melhor, quando a tutela requerida for apenas a de que o pleito inicial seja 

julgado improcedente. 

A corrente doutrinaria majoritária defende que o réu não dispõe de faculdade de 

postular antecipação dos efeitos da tutela nos casos citados no parágrafo acima, pois este não 

formula pedido, mas apenas resiste à pretensão autoral. Parece-se nos razoável e adequado às 

propostas processuais no entendimento que advoga ao cabimento do pedido antecipatório 

pelo réu, em diversas outras ocasiões, não apenas nos casos acima apresentados, desde que 

dependendo o seu pedido da urgência na analise da prestação jurisdicional. 

Quanto a isso vale transcrever as valiosas lições da doutrina jurídica nacional sobre o 

assunto, vejamos como se posicionam acerca desse tema o Prof. Luiz Guilherme Marinoni e o 

Des. Napoleão Nunes Maia Filho: 

A princípio, de fato, seria possível argumentar que o réu não faz „pedido inicial‟ e 

que, portanto, não pode requerer a tutela. Tal argumento, porem, filiado a uma 

interpretação literal da norma, não é suficiente, já que o legislador 

infraconstitucional deve estar atento ao principio da isonomia e o réu pode 
necessitar, em determinados casos, da tutela antecipatória.11 

 

Deve ser aceita a tese de que o réu, ao contestar a ação, realmente não formula 

pedido, mas essa assertiva há de ser entendida como significando que a contestação 

não veicula pretensão condenatória substantiva ao autor, porem não se pode ocultar 

que será licito ao réu agregar à sua contestação pedido de natureza declaratória, 

compatível com a oposição manifestada ao pleito do promovente.12 

 

                                                             
10  MARINONI, Luiz Guilherme (Coord.), Antecipação de tutela. 11ed. rev.e atual.. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais. 2009. P.172 e ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da tutela. 4.ed. rev. e ampl. São Paulo: 

Saraiva, 2005. pg. 115. 

11 Ibid.; pg. 174. 

12 MAIA FILHO, Napoleão Nunes. Estudo sistemático da tutela antecipada: os princípios constitucionais da 

igualdade e do acesso à jurisdição nas ações contra o poder publico. Fortaleza: Nacional, 2003, pg. 251. 
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Como mostrado acima, não se trata de um entendimento isolado de que o réu também 

deve ter a seu dispor o instituto da tutela antecipatória, mesmo por se tratar de um 

instrumento útil na “nova era do processo civil”, que busca garantir a maior efetividade da 

prestação jurisdicional, portanto, deve ser estendida tanto ao autor como para o réu. 

 

        3.1.2. Antecipação de tutela e intervenção de terceiros. 

Uma vez reconhecida a legitimidade do réu para requerer a antecipação de tutela, resta 

especificar ainda mais o caso e ver a possibilidade de tal instituto dá-se na intervenção de 

terceiros no processo civil, principalmente nos casos de oposição, de chamamento ao 

processo e denunciação da lide. 

A oposição é o tipo de intervenção quando aquela em que depende uma causa, ou seja, 

já existindo uma relação processual com citação valida, pode o terceiro intervir no processo, 

mostra-se propriamente como uma espécie de ação incidental
13

, na qual um terceiro alheio ao 

processo busca resguardar o seu direito, que se apresenta conflitante com as pretensões do 

autor e do réu da demanda. Tal procedimento é o que ocorre com maior freqüência nas ações 

que envolvem discussões possessórias e acerca da propriedade de uma coisa determinada, de 

modo que uma vez dependente dos debates entre autor e réu, ingressa um terceiro opositor, 

requerendo para si o direito de posse ou propriedade do bem em litígio. 

Uma vez demonstrada a grande semelhança da oposição à de uma verdadeira ação, não 

se pode ter duvidas acerca da legitimidade do oponente (terceiro interventor) para formular 

pretensão de antecipação da tutela, ainda mais por sua peça processual poder vir agregada de 

prova manifestadamente inequívoca, demonstrando a verossimilhança do alegado. Alem do 

que, o julgador pode ver-se diante do perigo irreparável ou de difícil reparação, caso não 

defira do pedido antecipatório do terceiro. 

                                                             
13 Dinamarco ensina: “Resolvendo-se a oposição em uma to de exercício da ação, a sua admissibilidade sujeita-

se às condições desta (interesse de agir, legitimidade ad causam e possibilidade jurídica supra, n.544 ss)Pela 

mesma razão o ato de opor-se deve vir configurado como uma autentica petição inicial, com o requisito que a lei 

exige para esta (art.57 c/c 282-283).”DINAMARCO, Candido Rangel. Instituições de direito processual civil. 2 

ed.rev. e atual.São Paulo:Malheiros. 2001b,v.II, pg.383. 
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Já analisando outra hipótese de intervenção de terceiros, vemos no chamamento ao 

processo (arts. 77 a 80 do CPC) e na denunciação da lide (arts. 70 a 76, do CPC), a parte 

processual que se utiliza desses institutos procura afastar, no todo ou de modo parcial, a sua 

responsabilidade pela obrigação (dever de fazer, não fazer, entregar, pagar etc.) que decorre 

da sentença judicial, imputando tal condição a um terceiro alheio à demanda.  

Nessas decisões, apenas pode-se trata da antecipação de tutela quando o réu principal, 

ou seja, o denunciante ou o responsável pelo chamamento ao processo, tiver contra si uma 

decisão de cunho antecipatório. Dessa forma, deve-se permitir que esse réu principal formule, 

na mesma peça processual que apresenta a denunciação da lide ou do chamamento ao 

processo, pedido antecipatório de que a decisão a que esta obrigado a cumprir na sua 

integralidade seja atribuída, total ou parcialmente, ao terceiro. 

Reconhecido exemplo utilizado pela doutrina é na hipótese de ação de reparação de 

danos por acidente automobilístico, no qual o autor da demanda consegue antecipar a tutela 

para condenar o réu a pagar pensão mensal, dada a condição da vitima encontrando-se 

impossibilitada de trabalhar e sustentar sua família. O réu, possuindo seguro do seu 

automóvel contra terceiros, poderá utilizar-se do instituto da denunciação a lide, amparado 

pelo art. 70, inc.III, do CPC, sendo também manifesta a possibilidade do litisdenunciante de 

requerer a tutela antecipada para fins de que a seguradora seja responsável pelo pagamento da 

mesma pensão mensal em seu favor. 

Contudo, não cabe afirmar que o pedido antecipatório do litisdenunciante seja para que 

o denunciado assuma diretamente a obrigação a que aquele tenha sido condenado, pois tal 

pedido desvirtuaria a própria sistemática da denunciação da lide, apenas será uma forma 

indireta de ressarcimento antecipado. 

A principal razão para se permitir a antecipação da tutela em prol do denunciante é a de 

se evitar que somente ao final do processo o réu-denunciante seja reembolsado das despesas 

que caberia ao litisdenunciado, promovendo-se um aceleramento da prestação jurisdicional 

com clara celeridade processual. 

Desse modo é que o instituto da tutela antecipada se mostra como instrumento 

especialmente adequado a promover a efetividade da tutela jurisdicional, sem desamparar as 
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demais garantias processuais e respeitando a natureza formal e substancial dos outros 

institutos ligados ao processo. 

Para finalizar, resta observar a relação existente entre a antecipação de tutela e a 

nomeação à autoria (arts. 62 e 69, CPC). Nesta há a situação em que o “pedido feito pelo réu, 

de ser excluído da relação processual por ilegitimidade ad causam, sendo sucedido por um 

terceiro”.
14

 Sintetizando as situações de nomeação de autoria, poderia se dizer que a demanda 

prosseguirá com apenas uma das partes, ou o nomeante prossegue na qualidade de réu, ou o 

nomeado reconhece a qualidade que lhe é atribuída e passa a ser o legitimo réu da ação, com 

a exclusão do nomeante. 

Desta sorte, não existe uma relação interprocessual entre nomeante e nomeado, uma vez 

que apenas um deles prosseguirá na demanda, não há o que se falar de antecipação de tutela 

de um para com o outro. A única hipótese de cabimento do pedido antecipatório será entre o 

autor e a parte que seguir na condição de réu, seja este o nomeante ou o nomeado. 

 

  

                                                             
14 Ibid., pg. 395. 
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      3.2. Pressupostos Essenciais 

           3.2.1. Verossimilhança 

O Caput do art. 273 do CPC prevê alguns pressupostos para o deferimento da tutela 

antecipada, os quais possuem um conteúdo aberto ou até mesmo considerado conceitos 

indeterminados, ou seja, conceitos de vaga determinação, sendo estes principalmente a “prova 

inequívoca” e “a verossimilhança da alegação”. O deferimento da tutela antecipatória esta 

sempre sujeito ao preenchimento, no caso concreto, dos requisitos expressamente indicados 

pela legislação processual. 

A condição de verossimilhança da alegação, presente no caput do art. 273 do CPC, 

como essencial para a antecipação de tutela está diretamente ligada ao grau de convencimento 

do magistrado, que advirá do exame dos fatos sobre os quais se trata a demanda e da 

respectiva proteção jurídica por acaso existente. 

Já comentado anteriormente acerca do nível de aprofundamento da cognição no exame 

das tutelas provisórias era nitidamente sumaria. Portanto, resta claro que dada a incompletude 

dos meios probatórios, não se terá um juízo de certeza absoluto, no entanto, o nível de 

convencimento do magistrado deve ser de alta probabilidade, possibilitando-lhe a outorga de 

provimento provisório revestido de amparo na ordem jurídica, como se estivesse prolatando 

uma decisão de cunho caráter definitivo. 

O grau de segurança da decisão não deve ser o mesmo daquelas de caráter definitivo, 

mas o magistrado deve se buscar algo bem próximo desse status, pois tal decisão deve ter 

mais do que apenas a fumaça do bom direito (fumus boni iuris), requerido nas cautelares, 

deve existe mais alta verossimilhança. 

Vale registrar, desde logo, o plano adequado da verossimilhança do alegado e a fumaça 

do bom direito. Não foi sem razão que o legislador nominou diversamente os pressupostos do 

deferimento das medidas cautelares dos da antecipação de tutela. Há serias distinções entre 

ambos. Os fatos e suas provas, alem do revestimento jurídico da hipótese examinada, devem 

ser mais contundentes no juízo de verossimilhança, uma vez que daí o magistrado se 

convencerá mais facilmente na apreciação do fumus.  Isto em virtude da própria natureza das 
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tutelas antecipatórias, na qual de modo mais célere o julgador chega a um provimento 

definitivo. 

Vejamos a importante lição do Min.Teori Albino Zavascki acerca da tema no qual a 

antecipação de tutela requer uma certeza maior que o mero fumus boni iuris: 

Em outras palavras: diferentemente  do que ocorre no processo cautelar (onde há 

juízo de plausibilidade quanto ao direito e de probabilidade quanto aos fatos 

alegados), a antecipação de tutela de mérito supõe verossimilhança quanto ao 

fundamento de direito, que decorre de (relativa) certeza quanto à verdade dos 

fatos.15 

 

 

É bem verdade que, na pratica, foge ao controle do julgador elementos que efetivamente 

separem e definam as hipóteses em que se atingiu o fumus das que se alcançou a 

verossimilhança do alegado, o qual não deve servir de desculpas para se ignorar a sistemática 

adotada pelo legislador, que desejou, sem sombra de duvida, reserva maior segurança às 

decisões de cunho antecipatório.  

O juiz ao valorar a credibilidade das provas, ao estabelecer um liame entre as provas e 

os fatos, ao sopesar as presunções e todo o conjunto probatório apresentado, submete o seu 

raciocínio a sistemas e critérios racionais, embora tais não seja baseados em uma lógica 

matemática, tais critérios permitem-lhe decidir e justificar a sua decisão, uma vez que não se 

pode aceitar uma decisão sem justificativa.  

 

                                                             
15 ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da tutela. 4.ed. rev. e ampl.São Paulo: Saraiva, 2005. pg.77. 
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           3.2.2. Prova Inequívoca 

O art.273, caput, do Código de Processo Civil, afirma que o juiz poderá antecipar a 

tutela “desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação”. 

Diante do referido dispositivo, importa buscar o significado de “prova inequívoca capaz de 

convencer o juiz da verossimilhança da alegação”. Nessa perspectiva, faz-se necessário 

analisar as provas relativas às tutelas antecipatórias fundadas em abuso de direito de defesa 

(art.273, II, CPC) e em direito evidente (art.273, §6º, CPC) assim como a prova da tutela 

antecipatória fundada em receio de dano (art.273, I, CPC) que pode ser concedida ao final do 

procedimento. 

 Contudo, admite-se como a maior dificuldade da doutrina e dos tribunais a relação feita 

pelo art. 273, entre prova inequívoca e verossimilhança. Como questionado pelo Ilustre 

Doutrinador Luiz Guilherme Marinoni “Há dificuldade em compreender como uma prova 

inequívoca pode gerar somente a verossimilhança
16

”. Ora, a prova existe para convencer o 

juiz, portanto, entende o referido doutrinador, que é uma redundância identificar uma prova 

com convencimento, como se houvesse realmente provas verossímeis ou provas da verdade. 

Uma vez que a parte, ao produzir as provas, sempre tem como intenção primordial convencer 

o juiz. 

A necessidade de provas é essencial para que o magistrado possa outorgar a prestação 

jurisdicional de forma justa, reconhecendo o direito do autor ou do réu no caso concreto. 

Dentro do sistema processual civil pátrio, há uma complexa e extensa regulamentação que 

alcança desde as espécies de provas admitidas, passando pelas formas e oportunidades de 

produção, até os casos em que o julgador prescinde de material probatório (revelia, confissão, 

não impugnação, e etc.). 

Acerca da amplitude do regime de provas no processo civil brasileiro, Candido Rangel 

Dinamarco discursa acerca do tema: 

O conteúdo do direito probatório consiste na determinação das alegações suscetíveis 

de demonstração por via da prova (objeto da prova), na distribuição do encargo de 

prová-las e conseqüentemente da falta de prova suficiente (ônus da prova), na 

                                                             
16   MARINONI, Luiz Guilherme (Coord.), Antecipação de tutela. 11ed. rev.e atual.. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais. 2009. pg.167. 
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definição dos elementos exteriores sobre os quais essas atividades destinadas à 

comprovação das alegações (meio de prova) e na disciplina do valor das provas e 

modo como devem ser apreciadas (valoração da prova).17 

 

 

Nesse passo, indubitavelmente, buscando tornar o julgador dependente de uma 

instrução probatória segura, legitimando as decisões judiciais, o legislador processual tratou 

também de disciplinar a prova necessária à antecipação de tutela de mérito, conforme 

demonstrado, no caput, do art.273, CPC ao estabelecer a necessidade de “prova inequívoca” 

como pressuposto para a concessão da tutela antecipatória. 

Contudo, apesar do legislador requerer a presença da prova inequívoca, deixou de tecer 

mais detalhes, cabendo assim, ao magistrado, a partir do analise de cada caso concreto, 

analisar o preenchimento de tal requisito. Assim, trata-se sem duvida de um conceito jurídico 

indeterminado, de cunho objetivo, mas não sujeito à completa discricionariedade do 

magistrado. Assim, vale lembrar que há a necessidade de elementos endo e exoprocessuais 

capazes de convencer o magistrado da veracidade dos fatos e questão, não sendo totalmente 

livre a discricionariedade do juiz. A antecipação de tutela está vinculada ao dever do juiz de 

indicar os caracteres probatórios que o levaram a se convencer da importância do 

aceleramento na prestação jurisdicional. 

Ora, bem da verdade a prova inequívoca não é um corpo probatório irrefutável ou que 

não permita margem de duvidas quanto ao direito da parte, inclusive porque dificilmente ela 

alcançará este nível em um juízo de admissibilidade previa da lide, especialmente por não ter 

ocorrido nesse momento a oitiva da parte adversa ou contraprova. 

Luiz Guilherme Marinoni observa algumas observações acerca do tema: 

A denominada „prova inequívoca‟ capaz de convencer o juiz da „verossimilhança da 
alegação‟, somente pode ser entendida como a „prova suficiente‟ para o surgimento 

do verossímil, entendido como o não suficiente para a declaração da existência ou 

da inexistência do direito.18 

 

                                                             
17 DINAMARCO, Candido Rangel.Instituições de direito processual civil. 2 ed.rev. e atual.São Paulo:Malheiros. 

2001b,v.II, pg. 56-57. 

18   MARINONI, Luiz Guilherme (Coord.), Antecipação de tutela. 11ed. rev.e atual.. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais. 2009. pg.211-212, também sobre o assunto, vide FUX, Luiz. Tutela de urgência e plano de saúde. 

Rio de Janeiro: Espaço Jurídico,2000; VIANA, Juvêncio Vasconcelos, Efetividade do processo em face da 

Fazenda Pública. São Paulo: Dialética, 2003. 
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Diante disso, há já o melhor entendimento de que a „prova inequívoca‟ é aquela que 

afirma se tratar de prova robusta, contundente, que dê a maior margem de segurança possível 

ao magistrado sobre a existência ou inexistência do fato.  

Deve, pois, a „prova inequívoca‟ ser compreendida como o meio probatório com a 

presença de elementos capazes de levar ao conhecimento do julgador que o bem jurídico 

perseguido realmente merece ser tutelado. Visa com a seguinte definição impedir a 

interpretação literal, o qual por ela somente caberia a antecipação de tutela quando o 

magistrado não tivesse qualquer duvida sobre o caso analisado, estando absolutamente 

convicto da situação fática e de seu enquadramento jurídico. 

Não se olvide também que, em determinadas circunstancias, a „prova inequívoca‟ 

restara perfectibilizada mesmo na ausência de meios probatórios próprios, conforme 

preleciona o art.334, CPC, como nos casos em que a demanda verse sobre fatos notórios, 

incontroversos, confessados e ainda quando se operaram os efeitos da revelia. 

Candido Rangel explica acerca da dispensabilidade de prova diante de fatos notórios: 

Também independem de prova os fatos notórios que, por serem de conhecimento 

geral, ordinariamente também o juiz os conhece; inexistindo a duvida, que é o 

fundamento lógico-jurídico de toda a necessidade de provar, por esse motivo a lei os 
dispensa de prova (art. 334, inc.I, CPC).19 

 

 

 

Prescindem de material probatório também os fatos incontroversos, aqueles em que a 

parte contraria não impugna oportunamente; os fatos confessados, nos quais a parte assume 

inteira ou parcialmente as informações do adversário; e quando da manifestação dos efeitos 

da revelia, que se dá com a falta de resposta do réu sobre matérias de direito disponível. 

Para finalizar a analise acerca da „prova inequívoca‟ tem-se esta, portanto, não como as 

situações em que o membro do Poder Judiciário esta livre de qualquer duvida sobre a causa, 

ou que inexistiria a mínima possibilidade de produção de prova em contrario, mas sim as 

hipóteses nas quais o órgão judicante tenha colhido, por ação ou omissão dos litigantes, 

                                                             
19 DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova era do processo civil. São Paulo: Malheiros, 2004, pg.64 
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elementos hábeis ao estabelecimento da verossimilhança da matéria alegada, e por 

conseqüência, o preenchimento dos requisitos à concessão da tutela antecipada.  

 

    3.3. Hipóteses legais de cabimento 

           3.3.1. Receio de dano irreparável ou de difícil reparação 

A tutela antecipada para ser concedida, além da prova inequívoca capaz de evidenciar a 

verossimilhança do alegado, depende da presença de outro elemento, que, por meio da 

redação dos incisos I e II, do art. 273, do CPC, pode ser “o receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação” ou “o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do 

réu”. Interessa para nós, nesse momento, a delimitação do que pode ser qualificado como “o 

receito de dano irreparável ou de difícil reparação”. 

De inicio, é valido ressaltar a pertinência do requisito legal a ser estudado, tanto que as 

legislações processuais alienígenas, notadamente a italiana e a francesa, também o preveem 

como elemento essencial para a antecipação de tutela. 

A uma função de máxima importância no requisito legal, ora estudado, para justificar a 

antecipação do provimento jurisdicional. Isto porque em tais hipóteses (inc. I, do art. 273, do 

CPC) o julgador encontra-se diante de uma situação que não pode aguardar o regular 

andamento do feito, sob pena de se causar à parte dano de caráter irreversível ou de difícil 

reparação. 

No entanto, é necessário deixar bem claro que não será qualquer lesão que amparará 

deferimento da tutela antecipada.  

A bem da verdade, o dano a ser perpetrado à parte deve ser suficiente para justificar um 

pronunciamento judicial antecipado, o que requer assim uma cuidadosa analise da questão por 

parte do magistrado, até porque do contrario a decisão pode causar um dano de maior 

gravidade à outra parte do processo. 

Acerca da natureza do dano alegação registra o Min. Teori Albino Zavascki: 

O risco de dano irreparável ou de difícil reparação e que enseja antecipação 

assecuratória é o risco concreto (e não o hipotético ou eventual), atual (ou seja o que 
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se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente 

apto a fazer perecer ou a prejudicar o direito afirmado pela parte). Se o risco, mesmo 

grave, não é iminente, não se justifica a antecipação da tutela. É conseqüência lógica 

do principio da necessidade, antes mencionado. 20 

 

 

 

O receio do dano irreparável ou de difícil reparação pode ser equiparado com o 

conhecido periculum in mora, elementar para o deferimento das medidas cautelares, uma vez 

que inexistem questionamentos de que a postergação da analise do pedido antecipatório trará, 

sem duvidas, dano irreparável ou de difícil reparação, em face do perecimento superveniente 

do objeto jurídico a ser tutelado.
21

 

Tanto a doutrina como a práxis revela os estreitos laços existentes entre as 

condicionantes das medidas de urgência. Cassio Scarpinella Bueno cuidou de 

doutrinariamente aproximar tais elementos próprios das tutelas provisórias: 

Ao contrario do que se dá na comparação entre fumus boni iuris das ações cautelares 

e a prova inequívoca que leva à verossimilhança da alegação da tutela antecipada, o 

pressuposto do inciso I do art. 273, o „dano irreparável ou de difícil reparação‟ pode, 
com perfeição, ser assimilado ao periculum in mora, típico e constante da tutela de 

urgência.22 

 

 

Ainda ratificando a proximidade entre o periculum in mora e o perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação, vejamos a lição do Des. Napoleão Nunes Maia Filho:  

Esse elemento condicionante da deferibilidade do provimento de tutela antecipada, 
na verdade o primeiro termo alternativo a que se acoplam a prova inequívoca e a 

verossimilhança da alegação (art. 273, I, do CPC), transparece na sua estrutura algo 

que o aproxima do periculum in mora, o conhecido pressuposto da tutela cautelar; 

por essa razão, se afiguram aplicáveis ao art. 273, I, do CPC as conclusões da 

doutrina da cautelaridade, desenvolvida a respeito do perigo da demora. 
23 

 

E a respeito do periculum in mora propriamente dito continua: 

                                                             
20 ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da tutela. 4.ed. rev. e ampl.São Paulo: Saraiva, 2005. pg.78. 

21 PASSOS, J.J. Calmon de. Comentarios ao código de processo civil, Lei nº. 5.869, de 11 de Janeiro de 1973, 

v.III: arts. 270 a 331. Rio de Janeiro: Forense, 2004.pg.43. 

22. BUENO, Cássio Scarpinella. Tutela antecipada. São Paulo: Saraiva. 2004.pg.37. 

23 MAIA FILHO, Napoleão Nunes. Estudo sistemático da tutela antecipada: os princípios constitucionais da 

igualdade e do acesso à jurisdição nas ações contra o poder público. Fortaleza: Nacional, 2003, pg.132. 
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A essência do periculum in mora, nos domínios da tutela antecipada, é a 

inevitabilidade do largo tempo que se consumirá até o momento da solução 

definitiva da controvérsia posta no processo, quando o quadro probatório 

inequivocadamente já aponta, com segurança produtora da convicção, no sentido de 

dar-se de logo essa mesma solução, de modo que protrair a sua adoção seria 

inexplicável, diante do ideal de presteza da jurisdição.24 

 

 

 

Portanto, uma vez que ambos buscam resguardar a própria utilidade e presteza do 

pronunciamento judicial, evitando-se que a decisão venha a ser proferida em momento 

inoportuno para resguardar o direito tutela, é que se torna impossível de analisar 

separadamente os citados elementos das tutelas provisórias. 

O requisito do „receito do dano irreparável ou de difícil reparação‟ possui posição 

privilegiada para a preservação da integridade do Poder Judiciário. Uma vez que verificado 

esse requisito para a concessão da liminar, deve constar também o da possibilidade de 

frustração ou da ineficácia de decisão judicial. Esse ultimo dado é importantíssimo não só a 

parte interessada, mas também para a própria prestação jurisdicional. 

Ora, a efetividade da decisão judicial relaciona-se intimamente com o próprio prestigio 

da justiça e com a própria integridade do ordenamento jurídico. Uma vez que a sentença tem 

de ter força de ação, pois um ordenamento jurídico no qual a sentença revela-se apenas um 

pedaço de papel sem valor, não é um Estado Democrático de Direito que a Constituição 

prestigia. É necessário que as sentenças criem uma nova situação jurídica a partir delas, 

portanto, a possibilidade de ineficácia da medida não interessa apenas à parte que pleiteia 

seus direitos, mas também ao julgador para que a sentença não caia, ao final, no vazio da 

inoperância. 

                                                             
24 Ibid., pg.136. 
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3.3.2. Abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu 

Analisado a primeira hipótese para a concessão da tutela antecipada, veremos agora o 

caso em que o julgador enfrentará adiante a conduta maliciosa da parte ré, que justificará, por 

previsão do art. 273, II, do CPC, o deferimento antecipado do provimento, 

independentemente da presença do receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Não há um comportamento previamente definido das partes como sendo „abuso do 

direito de defesa‟ ou de „manifesto propósito protelatório‟, por conta disso, caberá ao 

magistrado valorar, em cada caso concreto, o enquadramento das partes numa dessas 

situações, apresentando mais um conceito indeterminado. 

A vontade do legislador no referido inciso foi evitar situações em que o réu apresenta 

conduta absolutamente reprovável, no qual evita de toda forma o termino do processo, dado o 

anseio de ser vencido e ter de adimplir o pronunciamento judicial que lhe será contrario. 

Assim, na hipótese do art. 273, II, do CPC, não se exige a presença de um dano 

irreparável ou de difícil reparação, bastando apenas a demonstração de falta de seriedade da 

defesa do réu. Sendo justamente a falta de seriedade do comportamento do réu em juízo que o 

legislador pretende apenar, não apenas porque prejudicial diretamente ao promovente da 

ação, que sofre com a fruição do seu direito injustamente postergado, como também afeta 

indiretamente o direito dos demais jurisdicionados, uma vez que impedirá o regular 

processamento do restante dos processos judiciais. 

Merece também ser reexaminado o principio da ampla defesa, considerando-se que no 

conteúdo dessa garantia constitucional não se inclui a possibilidade de as partes extrapolarem 

os seus meios de defesa, utilizando-se de atitudes escusas, impedindo a realização da própria 

justiça. 

Quanto à importância da efetividade do processo, Marinoni ensina: 

O sistema processual civil, para atender ao principio constitucional da efetividade, 

deve ser capaz de racionalizar a distribuição do tempo do processo e de inibir as 

defesas abusivas, que são consideradas, por alguns, até mesmo direito do réu que 
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não tem razão. A defesa é direito nos limites em que é exercida de forma razoável 

ou nos limites em que não retarda, indevidamente, a realização do direito do autor.25 

 

 

Analisando propriamente os termos legais, „abuso de direito de defesa‟ e „manifesto 

propósito protelatório do réu‟, acaba-se compreendendo o primeiro no segundo, uma vez que, 

ainda que indiretamente, todo abuso do direito de defesa acaba por procrastinar o feito, 

retardando de maneira injustificada a demanda. 

O abuso do direito de defesa estar relacionado com a tese proposta pelo réu em suas 

peças processuais, de modo que se tem de avaliar o conteúdo material de sua defesa para 

saber-se sobre sua viabilidade, ou seja, perceber se se encontra ou não apta a afastar o direito 

do autor.  Portanto, o magistrado deve se utilizar, principalmente, da lei, da doutrina e da 

jurisprudência sobre o tema discutido, elementos pelos quais facilmente pode-se constatar a 

má índole defensiva da parte. O Des. Napoleão Nunes Maia Filho expõe da seguinte forma: 

O abuso do direito de defesa (ou mais precisamente o abuso do direito de contestar) 

estará presente sempre e quando a peça trazida pelo réu ao processo for deslastreada 

de qualquer seriedade quanto ao mérito do pedido do autor, for afrontosa a texto 

expresso em lei ou tentar alterar intencionalmente a verdade de fato incontroverso 

no processo, confinando com as condutas reprováveis do art. 17, I, II, e VI, do CP, 

configuradoras da litigância de má-fé.26 

 

 

 

Uma tentativa de aproximação das condutas descritas no art. 17, do CPC, com o 

dispositivo ora examinado, mas que não se pode confundir, como já alertava o Professo Luiz 

Guilherme Marinoni: 

Não é possível confundir abuso do direito de defesa com litigância de má-fé. Para 

efeito de tutela antecipatória, é possível extrair do art. 17 do Código de Processo 

Civil alguns elementos que podem colaborar para a caracterização do abuso de 

direito de defesa. Isto não significa, porem, que as hipóteses do art. 17 possam servir 

de guia para a compreensão da tutela antecipatória fundada em abuso de direito de 

defesa. 27 

 

 

                                                             
25 MARINONI, Luiz Guilherme. Antecipação de tutela. 11ed. rev.e atual.. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais. 2009. pg.192. 

26 MAIA FILHO, Napoleão Nunes. Estudo sistemático da tutela antecipada: os princípios constitucionais da 

igualdade e do acesso à jurisdição nas ações contra o poder público. Fortaleza: Nacional, 2003, pg140. 

27 MARINONI, Luiz Guilherme. Antecipação de tutela. 11ed. rev.e atual.. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais. 2009. pg.194-195. 
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Então, uma vez carecendo de suporte jurídico as teses perfilhadas pelo reu em suas 

peças processuais, seja por manifestadamente contrarias à lei ou a jurisprudência dominante, 

seja por falta de provas para atestar o alegado, e quando  por seu turno forem equivocadas de 

forma abusiva, restar-se-á diante de uma hipótese de abuso do direito de defesa, como 

sustenta também J. J. Calmon de Passos: 

A defesa carece de consistência quando são inconscientes as alegações de fato ou de 

direito, isto é, revelam-se incapazes de tomar o fato controvertido (objeto de prova), 
ou representativa, em matéria de direito, daquele erro inescusável a que já nos 

referimos.28 

 

 

 

Quanto ao manifesto proposto protelatório do réu, este pode ser bem mais amplo, 

devendo-se enquadrar nessas hipóteses todas as situações ou condutas da parte demandada 

que acabem por retardar o andamento do feito, tais como a devolução atrasada dos autos 

retirados de secretaria, a interposição de recurso manifestadamente inadmissível (algumas 

vezes feito até de forma reiterada, como no caso dos embargos declaratórios), contrario à 

jurisprudência pacificada, a ocultação de dados e provas, entre outras formas de retardo do 

processo. Em todos esses casos, a justiça termina ocorrendo tardiamente.  

Protelatório é tudo o que retarda, sem razão atendível, o andamento do feito. Esse 

intuito é manifesto quando desprovido o ato de justiça razoável, ou seja, quando dele não 

poderá resultar proveito processual licito para o interessado nesta pratica. Assim o intuito 

protelatório tem como fim retardar a conclusão do feito, uma vez que a conclusão se mostra 

inconveniente para quem tente prolongá-la no tempo. 

Desse modo fica evidente que é mediante a analise de todo o modo de atuação da parte 

em juízo que o julgador terá ou não os elementos para reprimir as condutas do réu, o que não 

quer dizer que todo o ato reprovável do réu seja suficiente para caracterizarão do manifesto 

propósito retardatário, devendo o magistrado basear-se pelo conjunto de suas atitudes e não 

atos isolados, evitando-se com isso punições injustas, ate mesmo porque esse não foi o intuito 

do legislador. 

        

                                                             
28 PASSOS, J. J. Calmon de. Comentários ao código de processo civil, Lei nº. 5.869, de 11 de Janeiro de 1973, 

v.III: arts. 270 a 331. Rio de Janeiro: Forense, 2004.pg. 45. 
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   3.3.3.  A antecipação da tutela relativa à parcela incontroversa da demanda 

Com as inovações trazidas pelas reformas processuais, trouxe entre elas o § 6º do art. 

273 do CPC, acrescido pela lei 10.444/2002, que veio dispor que “a tutela antecipada também 

poderá ser concedida quando um ou mais dos pedidos cumulados, ou parcela deles, mostrar-

se incontroversos”. 

A hipótese de antecipação de tutela em estudo tem cabimento quando um dos pedidos, 

ou existindo apenas um pedido, parte dele, tenha-se tornado no decorrer do processo 

incontroverso, ou não passível de discussão, de modo que o magistrado não necessita 

aguardar o desfecho das demais questões, ainda incontroversas, para proferir decisão que 

habilite a parte interessada de logo usufruí-la. 

Ora, seria de todo irrazoável que o jurisdicionado somente pudesse gozar da tutela 

judicial após a solução de toda a causa, se parte dela já dispõe de elementos suficientes para o 

magistrado proferir sentença. Se a tutela pode ser prestada de maneira mais rápida e com a 

mesma justiça, não haveria razões para postergar ainda mais a atuação judicial. 

Há uma nítida relação do preceptivo em estudo com o inc. LXXVII, do art. 5º da CF/88, 

incluindo a Emenda Constitucional de nº. 45 (Reforma do Judiciário) visto tratar-se de 

hipótese em que razoavelmente o tempo para fruição do objeto litigioso não poderia ser outro, 

mas apenas o necessário à conclusão do resultado justo à parte da demanda. 

Importa, contudo, saber que a controvérsia, no interior de uma demanda de cunho 

contencioso, é praticamente natural, decorrendo até mesmo dos princípios inerentes ao 

processo (devido processo legal, contraditório e ampla defesa). 

Basta que um dos litigantes não se conforme com as alegações contrarias e contra elas 

se insurja para que essa parcela da demanda se torne controvertida, necessitando, muitas 

vezes, de instrumentos de prova para que o magistrado tenha condições de analisar qual delas 

esta com a razão, ou qual conduta possui amparo no ordenamento jurídico. Nessa fase é que 

consiste a persecução dos meios probatórios, um dos momentos mais cruciais do processo 

contemporâneo, momento este que chega muitas vezes a comprometer a própria efetividade 

da tutela jurisdicional por conta do dispêndio de tempo. 
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Rogeria Dotti Doria pondera em seu trabalho acerca do tema: 

Em suma, a controvérsia – que nada mais é que a situação decorrente da tomada de 

posições antagônicas pelas partes a respeito de determinado fato ou assunto – gera 
necessidade de instrução e, consequentemente, de uma maior duração do processo 

civil. A conclusão acima deveria levar a uma outra, igualmente lógica: quanto 

menor fosse a controvérsia, menos tempo se faria necessária para o processo chegar 

ao seu final. Entretanto, nem sempre isso corresponde à verdade.29 

 

 

 

Pode-se afirmar a principio que a controvérsia, na grande maioria dos casos, decorre 

basicamente de uma iniciativa da parte adversa. Todavia, nem só de conflito entre 

posicionamentos defendidos pelas partes aflora uma matéria controvertida. Como é o caso das 

matérias de ordem publica que o magistrado pode conhecer a qualquer tempo e em qualquer 

grau de jurisdição, independentemente da provocação da parte interessada, e que muitas vezes 

podem gerar controvérsia. 

Há duas situações em que o julgador pode deparar-se com um pedido ou parcela deste 

incontroverso. A primeira seria quando da ausência de contestação. Nessa hipótese encaixa-se 

a situação em que a parte não apresenta impugnação especifica sobre os fatos arrolados na 

peça vestibular (art. 302, CPC), questionando apenas do pedido autoral, como também nos 

casos de confissão, ou seja, quando espontaneamente ou de forma provocada, o réu admite os 

fatos alegados pelo autor. Destaca-se também que nessa classificação encontram-se os casos 

de falta de contestação seria, que estão suscetíveis de ocorrência quando a defesa somente 

assim se manifesta formalmente, mas não materialmente. 

A segunda situação apresentada seria o reconhecimento parcial da demanda por parte 

do réu, o qual difere dos procedimentos processuais anteriores descritos. Na realidade, o 

reconhecimento de parte dos pedidos ou de parcela de um, ao contrario do que ocorre nos 

casos de ausência de contestação, implica a própria procedência do pedido autoral, já que se 

confirma o próprio direito da parte, enquanto nos casos anteriormente descritos apenas os 

fatos é que são tidos como verdadeiros, dependendo ainda de que o ordenamento lhe dê 

sustentação. 

                                                             
29 DORIA, Rogéria Dotti. A tutela antecipada em relação à parte incontroversa da demanda. 2ed. rev. e atual. 

São Paulo : Revista dos Tribunais, 2003. pg. 80. 
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Outro ponto delicado acerca da antecipação de tutela referende à parcela incontroversa 

da demanda é a real natureza jurídica do §6º, do art. 273 do CPC. Ou seja, se trata-se 

propriamente de julgamento parcial antecipado da lide ou se efetivamente de antecipação de 

tutela. Vale lembrar que tal matéria ainda não é pacificada na doutrina processual 

especialidade. Vejamos o posicionamento de Cassio Scarpinella Bueno: 

A grande verdade, no entanto, é que o novo dispositivo acabou deixando uma 

grande margem de duvidas a respeito de sua interpretação, porque não é claro se ele 
realmente trata de mais um „tipo‟ de tutela antecipada, ao lado das duas situações 

descritas nos incisos I („tutela antecipada de urgência‟ é um nome que bem descreve 

o fenômeno) e II do art. 273 („tutela antecipada punitiva‟ é um bom nome para a 

figura) ou se, diferentemente, o parágrafo trata de uma figura próxima a antecipação 

da tutela, mas que com ela não se confunde, algo mais próximo àquilo que o CPC 

chama de julgamento antecipado da lide e que, pela lógica do próprio § 6º, bem que 

pode ser chamado de “tutela antecipada para julgamento antecipado da lide”.30 

 

 

 

Ocorre que, ao meu entender, fica claro que o legislador ao introduzi o § 6º do art. 273, 

do CPC, quis vinculá-lo aos pressupostos gerais da tutela antecipada, ao contrario do que 

muitos autores entendem. Contudo, a doutrina majoritária sobre o tema é discrepante do 

afirmado acima, isto porque se tem considerado que a figura em estudo seria na realidade uma 

espécie de sentença antecipada, dado o fato de que para chegar à parcela incontroversa da 

demanda, o magistrado teria exercido um juízo de cognição exauriente (plano vertical), de 

modo que não estava autorizado a modificar esse seu convencimento numa eventual futura 

sentença, nem mesmo precisaria ratificar esse entendimento no ato final do feito. 

Confirma esse entendimento o processualista paranaense, Sergio Cruz Arenhart: 

De todo modo, porem, talvez a alteração tenha ficado aquém do que se desejava. 

Isto porque, a rigor, a figura de que aqui se trata não configura verdadeira 

antecipação de tutela, mas sim cisão do julgamento final da causa., que a partir de 
agora pode ocorrer em vários momentos no curso do processo. De fato, o instituto 

em comento não é modalidade de antecipação de tutela, já que não é fundado em 

verossimilhança (mas sim na certeza), nem assenta-se na premissa da instabilidade 

(típica do regime de satisfação provisória, ou seja, da tutela antecipatória). Na 

realidade, a figura tratada pelo § 6º do art. 273 representa hipótese de decisão final 

de parte da causa, fundada em cognição exauriente e com conteúdo idêntico ao da 

sentença (mas apenas parcial).31 

                                                             
30 BUENO, Cassio Scarpinela. . Tutela antecipada. São Paulo: Saraiva. 2004. pg.46. 

31  ARENHART, Sergio Cruz. A antecipação de tutela e as alterações da Lei 10.444/2002. In: MARINONI, Luiz 

Guilherme . Antecipação de tutela. 11ed. rev.e atual.. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2009. pg.282. 
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Alem disso, por conta do exercício da suposta cognição exauriente, entende a maior 

parte da literatura jurídica que o julgador também não necessitaria atentar para a norma 

escrita no §2º do art. 273, do CPC, que impede a concessão da tutela antecipada quando tiver 

caráter de irreversibilidade. 

É básico nos estudos da tutela antecipada o seu caráter de provisoriedade, decorre de 

um juízo de cognição sumaria, o que lhe permite sofrer modificações a qualquer tempo. Logo, 

não se pode admitir que, ao mesmo tempo, se reconheça a hipótese do §6ª do art. 273, como 

sendo de tutela antecipada e não se permita alterá-la em momento subseqüente. Também não 

se pode imprimir ao mesmo dispositivo vestes de um julgamento parcial do feito, muito 

menos em razão da unicidade de julgamento do que em face de que referida manifestação 

jurisdicional dever-se-ia dar mediante sentença, não havendo como se compatibilizar tal 

situação com a sistemática atual. 

Sendo assim, pode-se vislumbrar em situações fáticas variadas a ocasião em que após a 

concessão da tutela antecipada com base no §6º do art. 273, posteriormente, o órgão judicante 

se pode dar conta da falta de condições da ação, de ausência dos pressupostos de constituição 

e desenvolvimento regular do feito, de litispendência, de coisa julgada e etc, de forma que na 

sentença de extinção do feito é plenamente possível a alteração do conteúdo da tutela 

antecipada, que não pode ficar imune a essas graves situações. 

Observe-se ainda que a alteração do pronunciamento judicial provisório independe de 

interposição recursal oportuna, notadamente por se tratar de questões de ordem pública, que 

assim estariam aptas a desconstituir a decisão provisória. Dessa forma, resta evidente que a 

tutela antecipada da parcela incontroversa da demanda, ainda quando não impugnada a 

tempo, via agravo retido ou de instrumento, não faz coisa julgada material, pois se faz 

imprescindível a sua ratificação posterior na sentença. Tal posição também não fica isolada na 

doutrina, sendo defendida por Candido Rangel Dinamarco que obtempera que: 

Na visível intenção do legislador, essa antecipação ainda não constitui um 

julgamento de meritis: no prosseguimento do processo, chegando o momento de 

sentenciar, o juiz julgará não só o pedido que dependeu de prova como também esse 

que, por não precisar de prova alguma, já fora objeto de antecipação (na sentença de 

mérito haverá portanto dois capítulos autônomos, um relacionado com o primeiro 

dos pedidos e outro, decidindo sobre os demais pedidos). A medida antecipatória é 



40 

 

uma decisão interlocutória e não sentença, não ficando excluído, ainda que isso seja 

pouco provável, que afinal a sentença de mérito (única), ao decidir sobre todos os 

pedidos cumulados, venha a julgar improcedente a pretensão que fora objeto de 

antecipação.32 

 

 

 

Defendendo ainda que o § 6º, do art. 273, não é caso de julgamento antecipado de parte 

do pedido, encontra-se o escólio de Luiz Rodrigues Wambier, Tereza Arruda Alvim Wambier 

e Jose Miguel Garcia Medina: 

O nosso sistema não admite, em casos assim, que haja duas sentenças. Explicamos: 

de fato, a circunstância de o processo estar maduro com relação a uma parte do 

pedido ou a um dos pedidos não sensibilizou o legislador a ponto de este permitir 

que haja julgamento definitivo quanto àquela parte do objeto posto sob sua 

apreciação, em primeiro lugar. Talvez isto porque o juiz, se a regra fosse outra, uma 

vez decidido definitivamente (por sentença, ainda que sujeita a recurso) parte da lide 

ou uma das lides, tendo, posteriormente, constatado que, por exemplo, a parte é 

ilegítima (e o seria para dos dois pedidos!), não poderia voltar atrás e proferir outra 

sentença, relativamente à parte da lide que estava madura, porque já haveria, a 

respeito, preclusão consumativa pro judicato.33 

 

 
 

Diante das considerações acima, entende-se que o tema da tutela antecipada relativa à 

parte incontroversa da demanda, fruto de introdução pela Lei 10.444/2002 e que veio 

positivar um antigo anseio da doutrina, ainda encontra-se em vias de assentamento 

doutrinário, notadamente no que tange à sua natureza jurídica, o que acaba trazendo reflexos 

imediatos em outras questões também de alta importância, como se viu acima. Contudo, não 

se pode invocar a inaplicabilidade do referido dispositivo, que tem enorme relevância para a 

materialização da tão sonhada justiça plena e tempestiva. 

 

                                                             
32 DINAMARCO. Candido Rangel. Nova era do processo civil. São Paulo: Malheiros, 2004, pg.68. 

33 WAMBIER, Luiz Rodrigues; WALBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, Jose Miguel Garcia. Breves 

comentários à nova sistemática processual civil: emenda constitucional n. 45/2004 (reforma judiciário); Lei 

10.444/2002; Lei 10.358/2001. 3 ed. ver.atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. pg.171-172. 
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          3.3.4. As tutelas especificas dos arts. 461 e 461-A, do CPC 

As denominadas “tutelas especificas” se referem às ações em que se buscam a prestação 

de obrigações de fazer, não fazer e de entrega de coisa, nas quais o legislador facultou a 

antecipação dos efeitos tutela diante da relevância da fundamentação e risco de ineficácia do 

provimento final, conforme os artigos 461 e 461-A do CPC. 

Quando ao conceito de tutelas especificas tem se a idéia daquela espécime de 

provimento jurisdicional que confere ao consumidor efetivamente aquilo que deveria ser 

alcançado independentemente da atuação do Poder Judiciário. Como bem ensinado pelo Min. 

Teori Albino Zavascki: 

O processo, instrumento que é para a realização de direitos, somente obtem êxito 
integral em sua finalidade quando for capaz de gerar, pragmaticamente, resultados 

idênticos aos que decorreriam do cumprimento natural e espontâneo das normas 

jurídicas. Daí dizer que o processo ideal é o que dispõe de mecanismos aptos a 

produzir ou a induzir a concretização do direito mediante a entrega da prestação 

efetivamente devida, da prestação in natura. E quando isso é obtido, ou seja, quando 

se propicia, judicialmente, ao titular do direito, a obtenção de tudo aquilo e 

exatamente daquilo a que fazia jus, há prestação de tutela jurisdicional especifica.34 

 

 

 

Vale relembrar que as tutelas especificas do Código de Processo Civil são 

aprimoramentos de outros mandamentos legais originariamente espalhados na legislação 

pátria (art. 213, do Estatuto da Criança e Adolescente; art. 84, do Código de Defesa do 

Consumidor; art. 62, da Lei de Antitruste; e Art. 11, da Lei da Ação Civil Pública).
35

 

A grande inovação que se adquiriu na sistemática processual civil com a remodelagem 

das tutelas especificas do art. 461, CPC, foi a definitiva feição executiva lato sensu, que as 

sentenças assumiram nessas espécies de ação judicial. Uma vez que seria incompatível com a 

natureza das referidas demandas que se iniciasse uma ação para fins de execução dos seus 

mandamentos judiciais, ignorando por completo a própria efetividade do processo, que requer 

o mínimo dos atos processuais, no menor espaço de tempo, até se alcançar o mesmo objetivo-

fim do processo. 

                                                             
34 ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da tutela. 4.ed. rev. e ampl.São Paulo: Saraiva, 2005. pg. 154 

35 CARNEIRO, Athos Gusmão.Da Antecipação de tutela. 3. ed.  atual. Rio de Janeiro: Forense, 2002. pg.50. 
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Nas hipóteses de tutelas especificas tratam-se de prestações positivas ou negativas que o 

autor da ação postula em desfavor do réu, que ou já esta descumprindo a obrigação assumida 

ou encontra-se na iminência de não cumpri-la. Obrigação esta que pode ser de abstinência de 

uma conduta contraria à ordem jurídica (obrigação de não fazer), ou mesmo de necessidade 

de realização de um ato de competência e responsabilidade de uma das partes (obrigação de 

fazer). Portanto, são inúmeros as situações passiveis de serem tuteladas pelas hipóteses do art. 

461, CPC, incluindo aquelas que por terem efeitos imediatos, há a possibilidade de 

acolhimento in limine do pedido do autor (art. 461, § 3º, CPCP). Interessante analisar que 

nessas tutelas especificas, e que se tem utilizado inclusive de medidas de urgência em geral, é 

a possibilidade do magistrado utilizar-se de meios em prol da efetivação da tutela perseguida 

pela parte dentre as quais se encontram as  multas
36

, que servem, juntamente com outras 

medidas, de impulso ao cumprimento da determinação judicial. 

Vale lembrar que pelo §4º, do Art. 461, CPC, não se faz necessário que o beneficiário 

da tutela especifica postule a imposição desta medida coercitiva, podendo ser concedida pelo 

magistrado ex officio, tomando a iniciativa de fixar multa diária pelo descumprimento de 

determinação judicial, inexistindo limites legais, no qual o julgador baseia-se apenas em seu 

juízo de razoabilidade e proporcionalidade. Há também, com essas medidas coercitivas (§4º e 

§ 5º do art. 461CPC), uma enorme probabilidade de que se alcance efetivamente o resultado 

pratico objeto da lide, restando a hipótese em que ocorre a conversão da obrigação em perdas 

e danos. 

Denota-se ainda que as tutelas especificas ora comentadas nada mais são do que 

maneiras próprias de provimento antecipado em matéria obrigacional, sendo aplicáveis ainda 

as regras do art. 273, CPC, não incluídas no art. 461, como a possibilidade de antecipação de 

tutela em face da conduta procrastinatória ou abuso de direito da parte ré. 

De fato, o art. 273 deve ser interpretado conjuntamente com o art. 461, tanto que no §3º, 

daquele dispositivo legal, remete a efetivação da tutela antecipada às regras deste, ao passo 

em que o art. 461 dispõe de mandamentos praticamente idênticos ao do art. 273. Diante disso, 

o §3º do art. 461, expressamente trata da possibilidade de deferimento de tutela especifica 

                                                             
36  VIANA, Juvêncio Vasconcelos.Efetividade do processo em face da Fazenda Publica. São Paulo: Dialética, 

2003. pg.254-255. 
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liminarmente ou após a oitiva do réu, ou seja, ainda antes da sentença, o que importa na 

fruição antecipada do mérito da questão. Assim, não há, portanto, distanciamento entre as 

tutelas especificas do rol dos provimentos antecipados. 

Ressalta-se ainda que a Lei. 10.444/2002 veio incluir o art. 461-A, no CPC, estendendo 

o procedimento das tutelas especificas das obrigações de fazer e não fazer para as obrigações 

de entregar coisa, oportunizando-se ao credor de tal prestação meios adequados e mais 

eficientes de adimplemento da obrigação por parte do devedor. 

 

3.4 A efetivação da tutela antecipada 

No §3º do art. 273, CPC, encontra-se regulada a efetivação da tutela antecipada, antes 

incluído no CPC pela Lei 8.952/1994, tal dispositivo tratava-se da chamada execução da 

tutela antecipada, remetendo ainda aos incisos II e III do art. 588, CPC, contudo, pelas 

severas criticas por parte da doutrina e a falta de tecnicismo da redação utilizada pela norma 

de 1994, tal dispositivo sofreu nova mudança com a Lei 10.444/2002, permanecendo como 

hoje conhecemos, e vinculando ainda o cumprimento da decisão provisória às regras contidas 

nos arts. 588, 461, §4º e §5º e 461-A. 

Vale observar que o citado art. 588, CPC, encontra-se revogado expressamente pelo art. 

9º da Lei n. 11.232/2005. Ocorre que a mesma norma praticamente repetiu o dispositivo 

revogado no art. 475- O
37

, incluso pela nova legislação, portanto, devendo aquele ser 

                                                             
37

 “Art. 475-O. A execução provisória da sentença far-se-á, no que couber, do mesmo modo que a definitiva, 

observadas as seguintes normas:  

I – corre por iniciativa, conta e responsabilidade do exeqüente, que se obriga, se a sentença for reformada, a 
reparar os danos que o executado haja sofrido; 

II – fica sem efeito, sobrevindo acórdão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as 

partes ao estado anterior e liquidados eventuais prejuízos nos mesmos autos, por arbitramento; 

III – o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem alienação de propriedade ou dos 

quais possa resultar grave dano ao executado dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo 

juiz e prestada nos próprios autos. 

§ 1º No caso do inciso II do deste artigo, se a sentença provisória for modificada ou anulada apenas em parte, 

somente nesta ficará sem efeito a execução. 

§ 2º A caução a que se refere o inciso III do caput deste artigo poderá ser dispensada: 

I – quando, nos casos de crédito de natureza alimentar ou decorrente de ato ilícito, até o limite de sessenta vezes 

o valor do salário-mínimo, o exeqüente demonstrar situação de necessidade; 
II - nos casos de execução provisória em que penda agravo perante o Supremo Tribunal Federal ou o Superior 

Tribunal de Justiça (art. 544), salvo quando da dispensa possa manifestamente resultar risco de grave dano, de 

difícil ou incerta reparação 
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observado quando da efetivação da medida antecipatória, uma vez que haja compatibilidade 

com a natureza desta. 

Em sendo aplicáveis boa parte das normas referentes à tutela especifica, vale lembrar 

que já foram apontadas, em item anterior (As tutelas especificas) as considerações relativas ao 

tema, especialmente no que tange à efetivação da decisão provisória independente de 

processo autônomo (por meio das tutelas especificas), à prestação de caução para fins de 

efetivação da tutela provisória (como forma de garantia à parte advesa pelos prejuízos 

suportados com a concessão do pleito antecipatório), à fixação de multas pelo magistrado 

como forma de coerção no atendimento das determinações judiciais etc. 

Contudo, resta atentar ao fato de que o dispositivo em analise determina que se 

observem as normas das tutelas especificas e da execução provisória, no que couber e 

conforme a natureza da decisão. Para fins de efetivação da tutela antecipada depende saber a 

natureza do provimento jurisdicional, por conta disso, serão observadas as regras ou do art. 

475-O, ou as do art. 461, de forma que em antecipação de tutela para fins de pagamento de 

terminada quantia em dinheiro deve ser observado o rito do art. 475-O, tendo em vista que as 

regras do art. 461, em grande maioria dos casos, não são adequadas para o pagamento de 

valores determinado pela parte devedora. 

 Acerca da dificuldade no cumprimento da decisão antecipatória de pagamento de 

quantia leciona o Min. Teori Albino Zavascki: 

É possível, com base nos princípios da antecipação das formas e da finalidade, o 

seguinte critério definidor do procedimento para a execução da medida antecipatória 

para pagamento de quantia: será cumprida imediatamente, na própria ação de 

conhecimento, a medida antecipatória deferida com fundamento no inciso I, do art. 

273, CPC, exedindo-se as ordens e mandados que se fizerem necessários; porem, em 

se tratando de antecipação deferida com base no inciso II ou no §6º ou, quando 
concedida com fundamento no inciso I, for incompatível ou frustrada a efetivação 

da medida antecipatória por simples mandado, própria ação de conhecimento, 

caberá ao demandante promover ação autônoma de execução provisória, com 

                                                                                                                                                                                              
§ 3º Ao requerer a execução provisória, o exequente instruirá a petição com cópias autenticadas das seguintes 

peças do processo, podendo o advogado declarar a autenticidade, sob sua responsabilidade pessoal: 

I – sentença ou acórdão exeqüendo; 

II – certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo; 
III – procurações outorgadas pelas partes; 

IV – decisão de habilitação, se for o caso; 

V – facultativamente, outras peças processuais que o exeqüente considere necessárias.” 
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fundamento no art. 588 do Código de Processo Civil, antecedida, se for o caso, por 

ação de liquidação de sentença.38 

 

 

 

Ainda acerca da tutela antecipada quanto ao pagamento de quantia, traz nos maior 

entendimento Luiz Guilherme Marinoni: 

O art. 273 do Código de Processo Civil não define a forma da execução da tutela 

antecipatória de soma. Contudo, como a execução da tutela antecipatória de some é 

execução antecipada de credito, a execução de tal tipo de tutela antecipatória não 

deverá fugir, em principio,  dos parâmetros do processo de execução. 

[...] 

A „execução‟ sob pena de multa somente tem sentido em relação ao devedor que 

possui patrimônio suficiente para responder ao crédito.39 

 

 

 

Aceita-se ainda a possibilidade, mesmo que mínima, de êxito na fixação de multa para o 

cumprimento da obrigação de pagar, porem nem sempre esse instrumento de pressão do 

devedor tratará resultados efetivos, o que demandará a utilização do rito da execução 

provisória, ora previsto no art. 475-O, CPC. 

Em situação distinta, de provimento antecipado para fins de cumprimento de uma 

obrigação, as regras do art. 461 se mostram suficientes e aptas a que o demandado cumpra o 

mandamento judicial conforme detalhado anteriormente. 

Faze-se necessário, para a implementação pratica da decisão provisória, a averiguação 

da natureza da medida a ser efetivada, para que assim se possa recorrer aos instrumentos 

legais hábeis, proporcionando resultados céleres ao jurisdicionado, evitando, acima de tudo, 

expedientes inúteis à demanda. Ainda quanto ao tema da efetivação do provimento 

antecipado, cumpra lembrar que a parte beneficiada pela antecipação de tutela responderá 

objetivamente pelos eventuais danos suportados pela parte adversa, ex vi do art. 475-O, inciso 

I, CPC. 

Por se tratar de responsabilidade objetiva, não se perquirirá uma eventual culpabilidade 

do causador do dano, mas apenas se buscará a existência e mensuração do prejuízo suportado 

                                                             
38 ZAVASCKI, Teori Albino. . Antecipação da tutela. 4.ed. rev. e ampl.São Paulo: Saraiva, 2005. pg.99. 

39 MARINONI, Luiz Guilherme. Antecipação de tutela. 11ed. rev.e atual.. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais. 2009. pg.247. 
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pela parte contra a qual foi deferida a tutela antecipada. Não custa ressaltar que todo 

provimento antecipado demanda riscos, do magistrado e também da parte postulante da 

medida, que fica sujeita a ter de reparar os danos que eventualmente cause em decorrência da 

efetivação da tutela antecipada. 

Vale frisar que somente se estará garantindo o acesso à justiça, quando autor e réu 

gozarem de instrumentos que possibilitem a efetividade da tutela jurisdicional, pois de nada 

adiantaria que apenas uma parte fosse beneficiaria de tal direito, porquanto tal desequilíbrio 

macularia o principio de natureza processual, ou seja, o principio da isonomia entre as partes. 

 

4. A IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA TUTELA 

ANTECIPADA 

        4.1. O Conceito de irreversibilidade 

  O parágrafo 2º, do artigo 273, do CPC, estabelece que não se concederá a tutela 

antecipada quando houver perigo de irreversibilidade nessa concessão. Esse é um requisito 

negativo exigido para que se dê provimento à antecipação de tutela, devendo a parte que 

requereu convencer o juiz da possibilidade de reversão da medida. Ora, o vocábulo 

irreversível conforme definição do Aurélio
40

 significa não reversível, ou seja, seria algo que 

não se pode reverter. 

Juridicamente, é importante destacar que, a irreversibilidade consiste na impossibilidade 

material de voltar às coisas ao estado anterior.
41

 Como a antecipação, em seus efeitos 

processuais, é provisória nunca poderá ser concedida se não comportar a reversibilidade, uma 

vez que, a irreversibilidade se traduz na impossibilidade material de se voltarem as coisas ao 

estado anterior, como já dito anteriormente. 

                                                             
40 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Editora Nova 

Fronteira. 5ª ed. 2001. pg.433. 

41 SANTOS, Ernane Fidélis dos. Novíssimos perfis do processo civil brasileiro, Belo Horizonte: Del Rey, 1999, 

pg. 34. 
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Ocorre que o parágrafo 2º, do artigo 273, do CPC, foi muito alem no cuidado ao 

permitir a concessão da tutela antecipada, pois não falou apenas em irreversibilidade, mas em 

perigo de irreversibilidade. Ocorre que se tornou matéria controvertida na doutrina quais 

seriam os limites da irreversibilidade, se este deverá ser analisado tendo em vista o 

provimento final ou se analisado quanto aos efeitos fáticos do provimento, como veremos 

mais adiante. 

Vale adiantar que a maioria da doutrina brasileira atualmente mostra-se favorável ao 

posicionamento de que a irreversibilidade é apenas fática, como defende o professor 

J.E.Carreira Alvim: 

  

[...] no fundo, irreversível não é uma qualidade do provimento – na medida em que 

toda decisão, num determinado sentido, comporta decisão em sentido contrário –, 

mas da conseqüência fática que dele resulta, pois esta é que poderá correr o risco de 

não ser reposta no status quo ante, ou não sê-lo em toda a sua inteireza, ou sê-lo 
somente a elevadíssimo custo, que a parte beneficiada não estaria em condições de 

suportar.42.  

  

Ainda sobre o assunto, pondera, adequadamente, Luiz Fux que: 

  

 [...] a denegação da tutela antecipada é sempre obrigatória quando irreversíveis os 
efeitos do deferimento. Trata-se, a seu ver, de uma impossibilidade jurídica odiosa 

criada pela lei, uma vez que, em grande parte dos casos da prática judiciária, a tutela 

urgente é irreversível sob o ângulo da realização prática do direito. [...] a 

irreversibilidade significa a impossibilidade de restabelecimento da situação anterior 

acaso a decisão antecipada seja reformada. Registra o jurista as hipóteses de 

providências cujos resultados são irreversíveis, mas urgente a necessidade de tutela. 

Sob esse prima, o juízo, desincumbindo-se do seu poder-dever, há de responder de 

tal maneira que, malgrado irreversível o estado de coisas, a decisão não cause 

prejuízo irreparável ao demandado. Em essência, é a contrapartida da regra que não 

permite ao juízo, para conjurar um perigo, criar outro de maior densidade. 43 

  

Ocorre que diante do posicionamento dos ilustres doutrinadores acima citados, o perigo 

da irreversibilidade deve ser analisado com cuidado conforme a particularidade de cada caso 

concreto, sob pena de prejuízo a efetividade do processo em caso de não concessão da 
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medida, ou sob pena de prejuízo a segurança jurídica em casos da concessão de provimento 

de modo precipitado. 

            O dispositivo que serve de base para o estudo do tema, qual seja, o parágrafo 2°, 

do artigo 273, do CPC, possui uma impropriedade técnica, já que, o provimento antecipado 

(via decisão interlocutória) sempre será reversível, seja porque contra ele será cabível recurso 

de agravo de instrumento, seja porque, por sua própria natureza, a tutela antecipada será 

sempre provisória e revogável. 

            Frente à isso, há que se interpretar o texto desse parágrafo com atenção para 

a ratio legis de evitar que a concessão da tutela antecipatória crie fatos consumados e 

definitivos, com ausência de possibilidade de retorno ao status quo ante. Trata-se, portanto, 

no entender da majoritária doutrina, de irreversibilidade dos efeitos práticos do provimento, e 

não, de irreversibilidade do provimento tout court. 

            Destaque-se que a irreversibilidade, é, em verdade, conceito vago ou 

indeterminado a ser determinado a partir das circunstâncias do caso concreto, função essa, 

que caberá ao magistrado. 

            Observe-se que, quando se tratar do tema reversibilidade, não há de falar-se em 

apenas duas situações, quais sejam, a de medida, objetivamente, irreversível ou reversível. Há 

possibilidade de que a medida possua reversibilidade de difícil realização ou que demande 

muito tempo, dinheiro e atividade processual. Daí, é que é possível apurar-se, em cada caso, 

se a medida será de maior ou menor facilidade de reversão. 
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        4.2. A irreversibilidade do provimento ou a irreversibilidade dos efeitos 

fáticos do provimento. 

Como já adiantado acima, o parágrafo 2º, do artigo 273, do CPC afirma que “não se 

concederá a antecipação de tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado”. Vimos também que parte da doutrina majoritária entende que a irreversibilidade 

tratada nesse dispositivo refere-se a irreversibilidade dos efeitos fáticos do provimento, ou 

seja, uma vez que a tutela antecipada tem natureza provisória, ou seja, deve ter a possibilidade 

de ser reversível ao estado anterior da concessão da medida. 

Contudo, esse posicionamento não é unanime. Não seria preciso dizer que 

“irreversibilidade do provimento” e “irreversibilidade dos efeitos fáticos do provimento” são 

coisas totalmente distintas se não fosse à celeuma existente quanto ao assunto. Defende o 

Professor Luiz Guilherme Marinoni que a irreversibilidade a qual se fala o parágrafo 2º, do 

artigo 273, do CPC, refere-se à irreversibilidade do provimento.  

Com fundamento no direito francês, o ilustre professor ensina no sentido de que a tutela 

provisória não poderia incidir de modo irreversível na esfera jurídica da parte de modo a 

causar prejuízo ao principal, conforme interpretado por Tommaseo, a interpretação que se dá 

é no sentido de que a tutela urgente não pode prejudicar a cognição exauriente do mérito; não 

pode vincular a cognição do juízo final; não pode, em resumo, prejudicara decisão da causa.
44

 

O provimento antecipatório, assim como o refere francês, não pode causar “préjudice au 

principal”, ou “n‟a pás au principal l‟autorité de la chose jugée”
45

. Porem, não há contradição 

entre provisoriedade e satisfatividade, entendida esta como a realização antecipada do direito 

afirmado pelo autor. A tutela é provisória apenas e tão-somente porque o juiz, ao concede-la, 

não afirma que o direito existe. 

A provisoriedade da tutela antecipada deve ser compreendida como a sua incapacidade 

de definir a controvérsia, uma vez que não possui idoneidade para declarar, entre outros, a 

produção de coisa julgada material. Ainda assim, a satisfatividade da tutela antecipatória, e 
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mesmo a possível irreversibilidade dos seus efeitos fáticos, não são contraria a sua estrutura. 

De modo que nada impede que a tutela que produza efeitos fáticos irreversíveis, seja do ponto 

de vista estrutural, provisória, por ser incapaz de dar solução definitiva ao mérito através da 

coisa julgada. 

De modo que salienta o professor Marinoni que o art. 273, do CPC, ao dizer que não 

poderá ser concedida tutela antecipada quando houver perigo de “irreversibilidade do 

provimento antecipado” – que difere da irreversibilidade dos efeitos fáticos do provimento –

esta se referindo a determinadas declarações e constituições provisórias. Como por exemplo, 

o juiz não poderá, por certo, decretar „provisoriamente‟ o divorcio de um casal, na hipótese 

dos arts. 35 e 36 da Lei 6.515 de 26.12.77, enquanto o pedido de conversão se processa.
46

 

Quando o art. 273 afirma que a tutela não poderá ser concedida quando houver perigo 

de irreversibilidade do provimento, ele esta proibindo, por exemplo, a antecipação da 

constituição de uma relação de filiação ou a antecipação da desconstituição de um casamento. 

Assim, entende o doutrinador que a irreversibilidade seria estrutural e processual, por não 

poder trazer tal decisão a definição do mérito através da coisa julgada. 

 Contudo, demais doutrinadores vão alem no que se refere à irreversibilidade, 

analisando os seus efeitos sobre o direito tutelado, ou seja, os efeitos fáticos do provimento. 

Sendo este o posicionamento mais aceito e ao qual entendo ser o mais correto, por dar maior 

proteção às partes de que após a cognição exauriente o vencedor terá direito ao bem jurídico 

pretendido, sem prejuízos da efetividade e da segurança jurídica. 
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        4.3. A irreversibilidade do provimento como obstáculo para a tutela antecipatória. 

Candido Rangel Dinamarco ilustra bem a preocupação existente de que a 

irreversibilidade do provimento acabe dificultando ou até mesmo impossibilitando a 

concessão da tutela antecipada, vejamos: 

“[...] para quem se legitimaria o sacrifício de direito menos provável, em prol da 

antecipação do exercício „de outro que pareça provável‟. O direito não tolera 

sacrifício de direito algum e o máximo que se pode dizer é que algum risco de lesão 

pode-se legitimamente assumir. O direito improvável é direito que talvez exista e, se 

existir, é porque na realidade inexistia aquele que era provável.” 47 

 

 

 

No caso da tutela antecipatória ainda não se sabe se o direito afirmado pelo autor existe 

ou não existe. É por isso que há tutela do direito provável, contudo, concordamos com a 

citação de Dinamarco de que o sacrifício do direito improvável não seria correto, pois o 

direito improvável é um direito que talvez exista, e se existir é porque na realidade não havia 

aquele que era mais provável, uma vez que para solução de um litígio, apenas uma das partes 

terá o direito pleiteado.  

Ora, a alusão a um direito improvável já traz sobre si a idéia de que o direito pode 

existir. Porém, a existência do direito é algo que pertence ao plano do direito material. 

Quando estamos no plano do direito processual e, em particular, do juízo sumario, está em 

jogo a probabilidade da existência do direito afirmado e, portanto, o direito provável.  Assim, 

uma vez compreendido que estamos nos utilizarmos de uma categoria de direito processual, a 

razão que impediria alguém de falar em sacrifício do direito improvável também estaria 

banindo, para sempre, a já consagrada locução fumus boni iuris.  

Ou seja, se é impossível sustentar que um direito improvável pode ser prejudicado 

porque o direito pode existir, é também impossível falar em tutela de um direito com base no 

fumus boni iuris, pois o direito pode inexistir. 

Novamente nesse ponto vemos a discussão quanto à natureza da irreversibilidade da 

tutela antecipatória, pois para aqueles que entendem que a irreversibilidade seria do 
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provimento, não há razão para não se admitir a possibilidade de uma tutela antecipatória que 

possa gerar efeitos fáticos irreversíveis, pois a tutela cautelar não raramente produz tais 

efeitos. 

 Como por exemplo, a concessão de liminar que satisfaz a pretensão de despejo, por 

obviamente poder produzir efeitos fáticos irreversíveis, até mesmo porque, sendo julgado 

improcedente o pedido de despejo, não haverá possibilidade de retorno do locatário ao 

imóvel. Como já advertiu o professor Egas Moniz de Aragão, “todos sabem que a concessão 

liminar de interdito possessório (ou sua negação, tanto faz) pode destruir o outro litigante”.
48

 

Não se pode esquecer-se de se observar os demais pressupostos para a concessão da 

tutela antecipada. Ora, o autor, alem de ter que demonstrar a probabilidade do direito, deve 

frisar o periculum in mora, não há como deixar de tutelar o direito mais provável, no entanto, 

cabe ao juiz ter a cautela ao analisar cada caso concreto. 

O Professor Marinoni enfatizando o seu posicionamento de que a irreversibilidade seria 

do provimento, ensina o seguinte: 

 É nesse sentido que se afirma que a tutela antecipatória se funda no principio da 

probabilidade. Não só a lógica, mas também o direito à adequada tutela 

jurisdicional, podem exigir a possibilidade de sacrifício, ainda que de forma 

irreversível, de um direito que pareça improvável em beneficio de outro que pareça 
provável. Caso contrário, o direito que tem a maior probabilidade de ser 

definitivamente reconhecido poderá ser irreversivelmente lesado. Como  bem alerta 

Tommaseo, sacrificar o improvável pelo provável, nisso consiste a ética da 

jurisdição de urgência.49 

 

 

Contudo, concordamos com o professor no sentido de que a tutela antecipatória firma-

se no principio da probabilidade, uma vez que é inegável que a tutela sumaria pode causar um 

prejuizo irreversível, por isso requer prudência e cautela do juiz ao analisar cada caso 

concreto. Portanto, seria irresponsável conceder apenas com base na possibilidade de direito, 

por isso a lei requer pressupostos como a verossimilhança do alegado e a prova inequívoca, 
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para dar maior segurança e fundamento a decisão de modo a evitar maiores prejuízos a parte 

contraria. 

Ainda assim, não se pode confundir prudência com medo. Assim, a tutela antecipatória 

fundada no artigo 273, do CPC, deve ser utilizada nos limites em que é necessária para evitar 

ato contrario ao direito ou dano e, em casos excepcionais, nos limites necessários para evitar 

um mal maior, uma vez que o juiz por lógica, para evitar um mal menor, não pode correr o 

risco de assistir ao mal maior. 

 

        4.4 O perigo do provimento irreversível e o principio da proporcionalidade 

O artigo 273, §2º, do CPC, aduz que “não se concederá a antecipação da tutela quando 

houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado”, contudo, até onde iria a 

aplicação desse dispositivo, merece algumas relativizações. 

Esse estudo concorda com o posicionamento majoritário da doutrina no qual entende 

que a irreversibilidade a qual alude o §2º, do artigo 273, do CPC, não é a do provimento, já 

que este pode ser revogado a qualquer tempo, conforme ex vi do §4º do artigo 273, do CPC, 

mas sim, trata-se da irreversibilidade dos efeitos práticos da decisão de cunho provisório, que 

devem ser possibilitado o retorno ao status quo ante. 

Alem disso, a norma impõe que a irreversibilidade do provimento antecipado leve em 

consideração a própria natureza da decisão, a qual decorre do exercício de um juízo de 

cognição sumaria e não exauriente, que permite ainda a outra parte, em decisão final de 

mérito, ser beneficiada e que deve estar plenamente apta a ser efetivada, sob pena de 

desrespeito ao principio da efetividade da tutela jurisdicional. 

A possibilidade de que parte não beneficiada pela tutela antecipada venha a sair 

vencedora em uma decisão final de mérito, não deve ser um obstáculo para a concessão da 

tutela antecipada. Não se deve tornar absoluta a norma de que a tutela antecipada não será 

concedida quando o provimento for irreversível, visto que em determinadas circunstancias o 

bem jurídico protegido através da prestação jurisdicional tem uma relevância tal que merece a 

antecipação dos efeitos da tutela, apesar de irreversível. 
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Como resolver situações dessa natureza? Para o sopesamento dos interesses, requer o 

balizamento dessa questão por meio do conhecimento do principio da proporcionalidade, 

cujos aspectos intrínsecos já implementados inclusive com os fins de compatibilização entre 

diversos princípios do processo inseridos na Constituição Federal. 

Através do balanceamento dos valores envolvidos na lide, caberá ao julgador nortear-se 

pelo principio da proporcionalidade, em suas três subespécies quais sejam: necessidade, 

adequação e proporcionalidade em sentido estrito. A fim de deferir ou não a antecipação de 

tutela, ainda que considerada irreversível, verificando se o bem perseguido com a medida 

urgente merece maior proteção do que o outro a que pode fazer jus a parte contraria.
50

 

O professor J.E. Carreira Alvim propõe acerca do poder do magistrado ao levar em 

conta a proporcionalidade em suas decisões: 

Muitas vezes, estará o juiz diante de uma situação de extrema duvida: ou concede a 

antecipação da tutela, determinando a imediata internação da vitima, pessoa pobre, 

em estado critico de saúde, à conta de quem a atropelou, ou não terá oportunidade 

de fazê-lo mais tarde. Em tal hipótese, deve orientar-se pelo principio de 

proporcionalidade, em que, no conflito entre dois bens jurídicos, deve o juiz 

outorgar a tutela para evitar que o bem maior (vida) seja sacrificado ao menor 

(patrimônio), segundo uma escala racional de valores. Assim, entre a vida do 
atropelado e o patrimônio do atropelador, a preservação daquele deve preferir à 

incolumidade deste.  51 

 

 

 

Ademais, nas hipóteses em que a tutela antecipada possuir natureza de irreversível, ou 

seja, quando a concessão do pedido antecipatório implicar impossibilidade de retorno ao 

status quo ante, é aconselhável que condicione a outorga de provimento à prestação de uma 

garantia à parte adversa, aplicando-se assim de maneira analógica a previsão contida no art. 

804, do CPC, que cuida das liminares nas ações cautelares. 

Impor uma caução, na qualidade de condicionante de tutela antecipada, servirá de 

segurança para que a parte sacrificada pelo provimento provisório possa ter meios de ser 

ressarcida, se não totalmente, pelo menos parcialmente, por danos que eventualmente a 
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antecipação de tutela possa lhe causar. Sendo assim, tanto nas medidas liminares em sede de 

ações cautelares, como nas hipóteses de tutela antecipada, as cauções se prestam à mesma 

finalidade.  

Contudo, há argumentos por parte da doutrina contrários a implementação dessa 

medida, sob a alegação de que inexiste norma especifica que regule sobre a caução e sua 

utilização em sede de tutela antecipada. Ora, o que realmente importa na matéria discutida é 

que a técnica corrente nas ações cautelares, nas quais as decisões possuem lastro em questões 

similares, com o exercício de um juízo de cognição sumaria, não havendo certeza absoluta da 

parte com a qual esta o direito há a possibilidade de prestação de caução. Ademais, com a lei 

10.444/2002, o §3º, do art. 273, do CPC, mandou aplicar as regras da execução provisória do 

artigo 588 (atual art. 475-O), em que se traz a possibilidade de prestação de caução. 

Por isso, tanto nas medidas liminares em sede de ações cautelares, como nas hipótese de 

tutela antecipada, há o fundamento para que sejam invocadas pelos julgadores as cauções 

quando da concessão de um provimento antecipado, especialmente quando diante de uma 

situação passível de irreversibilidade. Ficando ao critério do magistrado ponderar o valor a ser 

caucionado, devendo ter-se como parâmetro o bem jurídico em questão. 

Essa solução preserva-se fundamentalmente a promover a garantia da efetividade da 

tutela jurisdicional. Inegável a admissibilidade de que sejam antecipados os efeitos da tutela 

mesmo em casos de irreversibilidade, embora esta não seja uma regra, devendo sempre ter 

por parâmetro a ponderação dos valores em conflito e quando possível, privilegiar um deles, 

sem menosprezar por completo o outro, propiciando assim o maior grau de eficiência e 

utilizada da prestação jurisdicional sob o ângulo do autor e do réu.  

Contudo, vale ressaltar que esta não é uma tarefa fácil para o magistrado, que deverá 

balancear os bens jurídicos tutelados e buscar o equilíbrio dos interesses em conflito, ocorre 

ainda que nem sempre a decisão tomada trará a satisfação de ambas as partes, momento este 

em que caberá ao magistrado privilegiar um em detrimento do outro, sem nunca esquecer que 

deverá buscar a proporcionalidade dos interesses discutidos. 
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4.5 A teoria do fato consumado e a execução provisória da tutela antecipada. 

No decorrer deste trabalho ao estudar a concessão das tutelas urgentes e o instituto da 

tutela antecipada vimos que a decisão do Juiz se dará com base em um juízo de cognição 

sumaria e não exauriente. Uma das principais características desse tipo de decisão é não 

possuir o caráter definitivo e nem trazer sobre si o manto da coisa julgada, assim, uma vez 

concedida a tutela antecipada, esta pode a qualquer tempo ser revogada, com base na 

provisoriedade de seus efeitos, conforme entendimento do magistrado. 

Diante disso, o que ocorrerá caso tenha sido concedida uma tutela antecipada no inicio 

do processo e no decurso do mesmo, o juiz resolva por revogar a sua decisão? Os artigos 273, 

588 e 811, todos do CPC, são basicamente os dispositivos que determinam a 

responsabilização do requerente vencido e os procedimentos na cassação da tutela de 

urgência. 

Na lição de Tercio Chiavassa, acompanhado pela doutrina majoritária, esta 

responsabilização do requerente vencido se trata de responsabilidade objetiva, pois o artigo 

811, do CPC, ressalva desde o inicio a responsabilidade daquele que promove medida 

cautelar pelos prejuízos causados, ainda que não se configure má-fé na medida pleiteada. 
52

 

Quanto à tutela antecipada, até meados de 2002, não havia qualquer disposição expressa 

que tratasse da responsabilização do requente vencido, mas já se defendia por parte da 

doutrina a responsabilidade objetiva. Ora, tudo há de ser reposto ao status quo ante à expensa 

do requerente. 

Apesar da uniformidade na doutrina para alegar a responsabilidade objetiva do 

requerente, a jurisprudência ainda se mostra confusa e reticente quanto ao tema. Daí surge a 

teoria do fato consumado. 

Essa teoria foi uma criação dos tribunais e tem como principal característica a 

manutenção das situações de fato originadas da execução de concessão de tutelas de urgência 

após a decisão final que declarou a inexistência do direito suposto. 
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As alegações que fundamentam essa teoria são variadas e divergentes. Enquanto os que 

defendem a aplicação da teoria do fato consumado alegam a segurança jurídica em relação a 

terceiros, a prejudicialidade do pedido contido no processo principal, a ponderação entre o 

dano e o sucesso hipotético do autor, a equidade, dentre outros; já aqueles contrários a essa 

teoria argumentam que ela autoriza ilegitimamente o exercício arbitrário das próprias razões, 

acarretando, automaticamente, sérios prejuízos aquele que sofreu invasão em sua esfera 

jurídica, dentre outros argumentos.     

Justificações a parte, tanto o Supremo Tribunal Federal como o Superior Tribunal de 

Justiça tem posicionamentos distintos acerca do tema. A Corte Constitucional em estudo 

levantado por Tercio Chiovassa
53

, até meados dos anos 80 aplicava a teoria do fato 

consumado às tutelas de urgência cassadas em final pronunciamento, mudando a sua 

orientação jurisprudencial a parte de então.  

Desta década ate a presente data a teoria do fato consumado tem sido rechaçada pelo 

STF, tendo o Ministro Celso de Melo se manifestado da seguinte forma “É que o acórdão ora 

embargado- ao repelir a teoria do Fato Consumado, nos termos em que o fez – nada mais 

refletiu senão diretriz jurisprudencial prevalecente em ambas as turmas do Supremo Tribunal 

Federal” 
54

. 

Já a Corte Especial, em julgados no qual se discutia a teoria do Fato Consumado, a 

orientação é no sentido de impossibilidade de permitir que a decisão judicial final posa 

infligir à parte dano maior do que sofreria se não tivesse sido deferida a tutela de urgência. 

Observa-se, portanto, que não há uma unicidade em relação à utilização ou não da 

teoria do fato consumado nos tribunais pátrios. 

Quanto à execução da tutela antecipada, o artigo 273, do CPC, nos remete a execução 

provisória para nos mostra que “execução incompleta” e “execução fundada em cognição não 

definitiva” são coisas distintas. 
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Na execução provisória, em seus limites tradicionalmente impostos pelo nosso Código 

de Processo Civil, a execução avança apenas até um limite, ficando suspensa na fase final, 

sem permitir a integral satisfação do direito. Nesse caso, lembrando que o recurso não será 

recebido no efeito suspensivo. 

Assim, os atos executivos que podem ser praticados com base na sentença que foi 

objeto de recurso ainda não apreciado, não podem ser considerados “provisórios”. De modo 

que, nessa situação, a penhora não é provisória, uma vez que ainda não foi iniciada a chamada 

execução provisória, produzindo em um determinado momento os mesmos efeitos que 

produziria se a execução fosse definitiva
55

. 

Ora, o Professor Enrico Tullio Liebman já dizia que “provisório, na verdade, é o titulo 

no qual essa execução se funda (dita execução provisória, mas na realidade execução 

incompleta).
56

 Assim, entendendo que o titulo é provisório, pode existir, em tese, execução 

completa e execução incompleta fundada em titulo provisório, pois o titulo provisório é 

aquele fundado em cognição não definitiva. 

A tutela antecipada, embora dê oportunidade para uma execução fundada em cognição 

sumaria, pode realizar o direito do autor plenamente. Diante das novas regras dos arts. 

273,§3º e 475-O, III, § 2º do CPC, a decisão que concede tutela antecipada pode levar à 

integral satisfação do direito e, assim, possibilitar uma “execução completa”, embora fundada 

em titulo provisório de cognição sumária ou exauriente e não definitiva. Justamente por conta 

disso, faz parte da idéia de pesos e contrapesos, de balancear os interesses e da 

proporcionalidade, que a efetivação da tutela antecipada pode ser suspensa ou limitada, nos 

termos do artigo 588 do CPC. 

Assim, a execução da tutela antecipada pode não se submeter às regras de execução da 

sentença condenatória, isso porque, diante da natureza dessa tutela, não há condenação 

definitiva baseada em cognição sumaria. Não há titulo executivo constituído por meio de 

                                                             
55 MARINONI, Luis Guilherme. Antecipação de tutela. 11ed. rev.e atual.. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais. 2009. pg.206. 

56 LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de Execução.  São Paulo: Saraiva. 1968.pg. 58. 
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execução sumaria. O titulo executivo, em sua tradição, pressupõe direito certo, enquanto que 

o procedimento sumário tem em seu conteúdo apenas na probabilidade de sua existência.  

Assim, resta de modo claro que quando o artigo 273, do CPC, faz referencia a 

efetivação da tutela antecipada, isso obviamente foi motivado pelo desejo de livrar a sua 

execução das limitações do modo de execução instituído para sentenças condenatórias, mas 

que não seria o meio idôneo para efetivar a tutela antecipada, de modo que esta deverá ser 

realizada através de meios executivos adequados à sua natureza e à situação de urgência em 

que se encontra inserida. 

Caberá ao juiz, no provimento sumario, desde logo estabelecer os meios executivos que 

poderão ser utilizados para que a decisão seja observada, caso não seja voluntariamente 

adimplida. Justamente porque a tutela sumaria não se subordinará as regras próprias da 

execução de sentença condenatória, sendo concedido um amplo poder ao juiz para determinar 

os meios de execução. 

Além disso, em casos em que a parte entender que o juiz está ultrapassando de modo 

arbitrário o amplo poder, poderá a parte agravar e requerer ao relator, com base no artigo 558, 

do CPC, a suspensão dos efeitos da decisão antecipatória até o pronunciamento definitivo da 

turma ou câmara. 
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5. CONCLUSÃO 

Desde o inicio deste trabalho, foi proposto discorrer acerca do tema da tutela 

antecipada. Alem disso, busca-se promover uma analise de seus pressupostos essenciais e 

suas hipóteses legais de cabimento para que uma vez compreendida como requerer e ter 

deferido um provimento antecipatório pudesse, por fim, analisar os seus efeitos processuais 

perante as partes. Destarte, sempre buscando em seu contexto perceber o principio da 

efetividade do processo e o principio da proporcionalidade. 

Ao analisar os dispositivos legais acerca do tema, pudemos ver que diante da 

implementação dos pressupostos e requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, o 

aplicar depara-se com o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado, por este poder 

gerar sérios prejuízos a parte contraria.  

Diante disso, pode-se ver que há posições contraditórias acerca do que seria a 

irreversibilidade do provimento, tendo a doutrina majoritária aceito que a irreversibilidade a 

qual se trata o dispositivo do artigo 273,§2º, do CPC, seria referente aos efeitos fáticos do 

provimento, enquanto outra parte da doutrina, encabeçada pelo professor Luiz Guilherme 

Marinoni, a qual entende que a irreversibilidade do provimento como medida provisória. 

Posicionamentos a parte, já bem explanados no decorrer deste trabalho, me coloco 

como a favor da doutrina majoritária. Uma vez que a tutela antecipada por si só já é 

reversível, por se tratar de um juízo de cognição sumaria que não traz sobre si o manto da 

coisa julgada (material ou formal), de modo que seria mero pleonasmo, um dispositivo legal 

para tratar da mesma reversibilidade voltada apenas para o provimento. 

Contudo, vejo que pela possibilidade do provimento antecipatório poder ser concedido 

liminarmente, in audita altera parte, sem ser ouvida a outra parte e sem que haja maiores 

instruções processuais, seria por demais perigosa a concessão de tal medida sem o cuidado 

com os seus efeitos gerados sobre as partes.  

Alem disso, devido a obrigatoriedade de que haja o mínimo de prejuízo para a parte, 

deve-se buscar meios de salvagardar o objeto do provimento para que possa ter o retorno ao 

status quo ante. 
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Destarte, nada obstante a efetividade da tutela jurisdicional tem sido cada vez mais 

reclamada pelos jurisdicionados, e a segurança jurídica teoricamente parecem incompatíveis, 

devido a demora processual para que haja o juízo exauriente que promove maiores certezas a 

decisão. Assim, nada mais atual e relevante do que as decisões de cunho provisório para 

demonstrar a valiosa e desejada necessidade de convivência harmoniosa entre os citados 

princípios. Valendo lembrar, que não há nenhum principio absoluto que irá se sobrepor 

sempre diante dos demais, mas que o magistrado deverá buscar por meio da 

proporcionalidade balancear os interesses em litígio. 

Para promover um estudo do atual regramento da antecipação de tutela fez-se 

necessário uma analise da evolução do direito processual e suas reformas, as quais tem 

priorizado substancialmente a efetividade da prestação jurisdicional, desde a vigência da lei 

10.444/2002. 

Quanto ao estudo dos elementos necessários a concessão da tutela antecipada, tendo por 

base o artigo 273 do CPC, verificou-se que existem duas hipóteses alternativas de 

deferimento da medida antecipatória, ou quando diante de um dano irreparável ou de difícil 

reparação, ou quando do abuso do direito de defesa ou do manifesto propósito protelatório do 

réu.  

Sabe-se ainda que basta a presença de uma das citadas alternativas para, em conjunto 

com as hipóteses legais de cabimento, quais sejam, a verossimilhança do alegado e a prova 

inequívoca, que venha a ser deferida a medida antecipatória. 

As maneiras de efetivação da tutela antecipatória devem procurar promover ao 

beneficiário da medida a sua real utilidade, evitando-se que a parte prejudicada pela decisão 

tenha margens para descumpri-la, fazendo-se muitas vezes imprescindível o manejo dos art. 

461 e 475-O do CPC, a depender da natureza da decisão antecipatória. Ora, vemos que a 

execução da medida antecipatória, não é uma execução definitiva, uma vez que não é baseada 

em sentença condenatória, mas apenas uma execução “provisória”, ou melhor, incompleta, 

devido aos limites existentes para sua efetivação. 

Quanto dessa efetivação das decisões judiciais por meio da execução, o julgador possui 

amplos poderes para escolher o meio mais eficaz, sendo possível a implementação da caução 
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com o fim de garantir o ressarcimento de eventuais danos sofridos pela parte contraria, 

evitando-se ainda um novo processo com o objetivo de reparar prejuízos. 

Conclui-se, portanto, que há uma real e inevitável ligação entre a antecipação de tutela e 

a efetividade do processo, sendo aquela uma manifestação concreta e útil dessa garantia 

processual. 
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