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contento. " 

(Professor FIDÉLlS DOS SANTOS) 

1 - INTRODUÇÃO 

Uma das crescentes preocupações dos juristas e legisladores 
contemporâneos é tornar o processo eficaz para atender aos 
anseios dos jurisdicionados, os quais clamam aos quatro ventos 
por melhorias na prestação jurisdicional oferecida com 
exclusividade pelo Estado (GRINOVER, 1996). 

Neste contexto o legislador brasileiro, a partir de um 
movimento orquestrado para detectar o que se convencionou 
chamar "pontos de estrangulamento" do processo, passou a 
bombardear o Código de Processo Civil vigente com várias 
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reformas sobre tópicos específicos, culminando com a edição de 
uma gama de leis promulgadas no ano de 1994 e seguintes. 

Um dos pontos detectados foi a demora na prestação 
jurisdicional, e com isso a sua ineficácia. Detectou-se que, muitas 
vezes, o direito material da parte era cristalino, mas devido aos 
circunlóquios procedimentais vigentes não era possível ser 
assegurado pelo Estado-juiz, somando-se ainda os expedientes 
protelatórios que o próprio processo permite às partes. 

Visando aperfeiçoá-lo, veio à lume em nosso ordenamento 
jurídico, através da Lei n° 8.952, de 13/12/94, a nova redação do 
art. 273 do Código de Processo Civil criando a figura da tutela 
antecipada, cujo caráter processual visa sobretudo permitir a sua 
efetividade autorizando a antecipação da prestação jurisdicional 
contida no pedido inicial, total ou parcialmente, desde que haja 
requerimento da parte e atenda seus requisitos. 

Malgrado ser ainda recente a reforma, muito já se escreveu 
sobre a tutela antecipada, destacando-se os ensinamentos dos 
insignes PROFESSORES FIDÉLIS DOS SANTOS (1996), 
DINAMARCO (1996), THEODORO JÚNIOR (1997) e 
BERMUDES (1995), entre outros de igual conteúdo e valor. 

Neste breve estudo, ciente de seu caráter limitado, pretende-se 
apontar os requisitos da antecipação da tutela, destacando-se seu 
caráter satisfatório e a discricionariedade do juiz ao apreciar o 
pedido da parte, bem como a sua provisoriedade. 

2 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

No Brasil leis recentes já trataram do assunto prevendo a 
antecipação da tutela sob a forma de liminares, como por exemplo 
ocorre na ação popular, nas ações locatícias, na ação civil pública, 
na ação declaratória de inconstitucionalidade, e na própria ação de 
mandado de segurança (que é mais antiga( 

I A tutela antecipada, de caráter satisfatório, também já existia em nosso ordenamento jurídico nos 
casos de liminares possessórias (art. 927 do CPC), alimentos provisórios, busca e apreensão 
(Dec.-lei 9(1) , entre outros. 

A aludida reforma proc 
processual civil pátrio a pl 
efeitos da futura decisão I 

(e por consequência nos 
como fonte subsidiária), e 
do Código de Processo ( 
"Art. 273. O juiz poderá, 
ou parcialmente, os efeito 
desde que, existindo 
verossimilhança da alegai 
irreparável; ou, II - fiqu 
defesa ou o manifesto pr 
decisão que antecipar a t 

preciso, as razões do seu ( 
a antecipação da tutela qu 
do provimento antecipado 
observará, no que couber 
588. § 4° - A tutela antecil 
a qualquer tempo, em de( 
não a antecipação da tu 
julgamento". 

3 - NATUREZA JURÍDI~ 

A tutela antecipada2 ter 
coincidentes com as m 
confunde. Enquanto a mel 
servindo para assegurar 
jurisdicional no processo] 
no mesmo processo apena 
de mérito para que a parte 

2 O prof. Bermudes (1995) bem traI 
"prestação jurisdicional de nature: 
que se busca no processo de co 
anteposta ao momento procedimel 
descobrem no caput do artigo, n 
economia, celeridade, efetividade, 
que só a sentença transitada em jul 
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A aludida reforma processual, entretanto, introduziu no sistema 
processual civil pátrio a possibilidade genérica da antecipação dos 
efeitos da futura decisão de mérito no processo de conhecimento 
(e por consequência nos processos que buscam o processo civil 
como fonte subsidiária), e para tanto deu nova redação ao art. 273 
do Código de Processo Civil que passou a ter o seguinte texto: 
"Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total 
ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, 
desde que, existindo prova inequívoca, se convença da 
verossimilhança da alegação e: I - haja fundado receio de dano 
irreparável; ou, II - fique caracterizado o abuso de direito de 
defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. § 1° - Na 
decisão que antecipar a tutela o juiz indicará, de modo claro e 
preciso, as razões do seu convencimento. § 2° - Não se concederá 
a antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade 
do provimento antecipado. § 3° - A execução da tutela antecipada 
observará, no que couber, o disposto nos incisos II e III do art. 
588. § 4° - A tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada 
a qualquer tempo, em decisão fundamentada. § 5° Concedida ou 
não a antecipação da tutela, prosseguirá o processo até final 
julgamento". 

3 - NATUREZA JURÍDICA 

A tutela antecipada2 tem caráter híbrido, e embora tenha traços 
coincidentes com as medidas cautelares com estas não se 
confunde. Enquanto a medida cautelar tem rito próprio e distinto, 
servindo para assegurar ou prevenir uma futura prestação 
jurisdicional no processo principal, a antecipação da tutela ocorre 
no mesmo processo apenas adiantando os efeitos da futura decisão 
de mérito para que a parte detentora do direito já possa gozá-lo. 

2 o prof. Bermudes (1995) bem tratou o assunto ao definir a tutela antecipada como sendo 
"prestação jurisdicional de natureza cognitiva, consistente na outorga adiantada da proteção 
que se busca no processo de conhecimento, a qual, verificados os pressupostos da lei, é 
anteposta ao momento procedimental próprio. Configurados os respectivos requisitos. que se 
descobrem no caput do artigo, nos seus dois incisos e no seu § 2°, o juiz, por razões de 
economia, celeridade, efetividade, concede, desde logo, e provisoriamente, a proteção jurídica, 
que só a sentença transitada em julgado assegura em termos definitivos". 
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A cautela, pondera FIDÉLIS DOS SANTOS (1996a), que tem 
sentido publicista, por garantir, em primeiro plano, a própria 
eficácia do processo, é de natureza instrumental e não se identifica 
com a medida satisfatória solicitada no processo acautelado: 
apreende-se o bem, por exemplo, para evitar sua danificação, não 
para entregá-lo antecipadamente a quem o reivindica. Já a medida 
antecipada tem, qualitativamente, reflexos do mesmo conteúdo do 
que se pretende no pedido, através de julgamento definitivo. Por 
tais razões, requisito próprio da medida cautelar é apenas o fumus 
boni iuris, isto é, a simples possibilidade de bom êxito do que se 
almeja com o pedido feito ou a se fazer, enquanto na antecipação, 
embora temporário o provimento, exige-se prova que, por sua 
própria estrutura, gere convicção plena dos fatos e juízo de certeza 
da definição jurídica respectiva. 

Na antecipação da tutela de efeitos satisfatórios acrescenta o 
emérito professor (1996), cuida-se de proteção realmente efetiva a 
um direito subjetivo, de tal forma que, se a evidência é tanta, mais 
danosa passa a ser a protelação do exercício do direito do que a 
remota possibilidade de sua inexistência. 

A tutela antecipada, arremata DINAMARCO (1996), significa 
o exercício do próprio direito afirmado pelo autor. 

A diferença fundamental consiste no fato de que o processo 
cautelar é instrumental e acessório, e visa assegurar a prestação 
jurisdicional distinta. A antecipação da tutela é o próprio 
provimento jurisdicional pretendido, porém deferido em momento 
anterior ao da decisão final no processo. 

4 - REQUISITOS 

Para o deferimento da antecipação da tutela impõe-se, contudo, 
que a parte atenda aos seus requisitos, dentre os quais os 
seguintes: 

a) depende de pedido da parte, não sendo facultado ao juiz 
deferi-la ex officio. Trata-se de ratificação do princípio ne 
procedat judex ex officio contido no art. 2° do Código de Processo 
Civil, não sendo lícito ao juiz tomar a iniciativa da prestação 

jurisdicional. Se a parte d 
o juiz determiná-la mesrr 
requisitos. Observe-se, ai 
ser requerida, podendo OI 

curso da instrução, assim 

b) existência de prova 
verossimilhança da alega 
caráter liminar causa pro 
somente deve ser deferi 
inequívocos capazes de 
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conceito de probabilidade 
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aspecto, ao direito líquid 
segurança na ação mand 
somente é possível se de 
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4 "Não havendo prova concludente, ma 
deixa de existir, mas, neste caso, 
possibilidade, mera aparência que p 
cautelar" (Fidélis dos Santos, 1996t 

5 Adverte Carreira Alvim, apud Monte: 
salvar a vida do paciente, se peça, 
uma perna. Ninguém porá em dú 
'irreversibilíssimo' -, admitindo qu 
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jurisdicional. Se a parte desejar, deverá ela requerer, não podendo 
o juiz determiná-la mesmo que eloqüente a presença dos demais 
requisitos. Observe-se, ainda, que não há momento definido para 
ser requerida, podendo ocorrer tanto com a petição inicial ou no 
curso da instrução, assim que se verificar a sua necessidade. 

b) existência de prova inequívoca que convença o julgador da 
verossimilhança da alegaçã03

. Evidentemente, qualquer tutela de 
caráter liminar causa profundas alterações no mundo jurídico, e 
somente deve ser deferida na presença de elementos claros e 
inequívocos capazes de propiciar ao julgador a sensação da 
certeza do direito e da necessidade da medida. O significado da 
verossimilhança contido no dispositivo legal aproxima-se do 
conceito de probabilidade, isto é, a quase certeza dos fatos e do 
direito afirmado pela parte capazes de incutir ao juiz que eles são 
verdadeiros, não dependendo até mesmo, a priori, de outras 
provas. Tem semelhança (mas não se confunde, advirta-se!), neste 
aspecto, ao direito líquido e certo exigido para a concessão da 
segurança na ação mandamental, o que na maioria dos casos 
somente é possível se demonstrar por meio de início de prova 
documental. Contudo, qualquer meio de prova admitido em 
direito é capaz de atender aos requisitos para concessão da 
medida4 

• 

c) reversibilidade do resultad05
. O próprio legislador vedou a 

antecipação da tutela quando houver riscos de serem irreversíveis 

3 Adverte Fidélis dos Santos (1996b): "no meu sentir, entretanto, verossimilhança é conceito 
puramente objeti vo, servindo apenas para indicar o que, em dado momento, é apenas parecido 
com a verdade, na impossibilidade de ser considerada definitiva. Neste caso, se existem 
motivos maiores para se crer e motivos para não se crer, o fato será simplesmente possível: se 
os motivos para se crer são maiores, o fato já será provável: se todos os motivos são para se 
crer, em nenhum para não se crer. o fato será de probabilidade máxima. Verossimilhança, pois, 
e prova inequívoca são conceitos que se completam exatamente para informar que a 
antecipação da tutela só pode ocorrer na hipótese de juízo de máxima probabilidade, a certeza, 
ainda que provisória, revelada por fundamentação fática, onde presentes estão apenas motivos 
posi tivos de crença." 

4 "Não havendo prova concludente, mas sendo fortes os motivos de crença, a verossimilhança não 
deixa de existir, mas. neste caso, o juízo de máxima probabilidade cede lugar à simples 
possibilidade, mera aparência que pode revelar o fumus boni iuris, informador apenas da tutela 
cautelar" (Fidélis dos Santos, 1996b). 

5 Adverte Carreira Alvim, apud Monteiro de Andrade (1997), "pense-se na hipótese em que. para 
salvar a vida do paciente, se peça, contra sua vontade, autorização judicial para amputar-lhe 
uma perna. Ninguém porá em dúvida que o provimento será, no caso, irreversível . aliás 
'irreversibilíssimo' " admitindo quando muito, a substituição da perna amputada por uma 

219 
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seus efeitos. É de bom alvitre lembrar que trata-se de uma medida 
concedida geralmente in limine, e no decorrer da instrução 
processual, principalmente após a resposta do réu, poderá se 
constatar a sua improcedência ou a ausência de seus requisitos. 
Portanto, seus efeitos j amais poderão ser irreversíveis, pois a 
futura decisão de mérito poderá alterar-lhes os fundamentos. 
Ademais, somente o provimento definitivo, com o efetivo trânsito 
em julgado, poderá ter caráter irreversível para as partes, ainda 
que seja relativo. 

d) receio de dano irreparável ou de difícil reparaçã06
. Se refere 

ao chamado periculum in mora estudado com profundidade tanto 
na doutrina quanto na jurisprudência ao tratarem das liminares, 
por exemplo, nas ações cautelares ou em mandados de segurança. 
Há que se evidenciar que sem a tutela antecipada o direito da 
parte, quando for finalmente deferido ou reconhecido na decisão 
de mérito, já terá sucumbido e não poderá mais ser satisfeito. 
Contudo, é também preciso levar em conta as necessidades do 
litigante, privado do bem a que provavelmente tem direito e sendo 
impedido de obtê-lo desde logo (DINAMARCO, 1996). 

e) abuso do direito de defesa ou manifesto propósito 
protelatório do réu7. Nem sempre o processo é utilizado como 

Josf ALEXANDRE FRANCO 

verdadeiro instrumento 
expedientes protelatórÍ 
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5 - DECISÃO INTERL( 

A decisão que del 
interlocutória simples, p 

mecânica. Mas ninguém negará que, para salvar uma vida, não se deva, ante o disposto no § 2° 
do art. 273, amputar um perna. pelo simple, fato de que cssa amputação possa, na sentença, 
revelar-se precipitada". 

6 "O perigo da demora é também condição de concessão de medida cautelar, mas nem por isso se 
inclui a antecipação no rol das medidas cautelares. A circunstância deverá revelar-se não como 
elemento da tutela pretendida. mas estritamente relacionado com ela, entendendo-se que o 
retardamento poderá causar o dano ou prejuízo de difícil reparaçâo. O prejuízo referido na lei 
não se confunde com o incômodo e a inconveniência decorrentes da marcha normal do 
processo, mas de situação anômala, particularíssima, relacionada com a parte especificamente. 
A lei, por exemplo, confere ao funcionário público certo benefício pecuniário, mas o Estado 
está lho negando. Acertados os fatos através de prova inequívoca, o juiz 'e convence, de 
antemão, da verossimilhança do pedido, mas nem só por isso poderá conceder a antecipação. O 
funcionário, todavia, traz aos autos elementos que comprovam a necessidade do recebimento 
do benefício, para fazer face a despesas extraordinárias, provocadas, digamos, por doença em 
família. A antecipação da tutela passa, então, a ser justificada. O periculum in mora não é 
elemento da antecipação relacionado com a inequívoca prova exigida; daí poder ser provado 
por justificação, em procedimento separado. ou no próprio correr do processo. em prova 
comum" (Fidélis dos Santos, 1996b). 

7 Leciona Theodoro Júnior (1997b), que o abuso do direito de defesa ocorre quando o réu apresenta 
resistência à pretensão do autor totalmente infundada ou contra direito expresso e, ainda, 
quando emprega meios ilícitos ou escusos para forjar sua defesa. Esse abuso tanto pode ocorrer 
na contestação como em atos anteriores à propositura da ação, como notificação, interpelaçõcs. 
protestos ou troca de correspondência entre os litigantes. Já na própria inicial pode o autor 

questão incidente (art. 1 
Diz-se no curso do pro( 
própria petição inicial, e 
do demandado, muito el 
sentido de admiti-la 

demonstrar o abuso que vem se 
Seu entendimento diverge de cer 
quem na antecipação fundada er 
só se concede após a apresentaçã 
que importa na discussão é se VI 

Se o autor lograr conseguir pl 
requerido antes mesmo da citaçi 
antecipação. 

8 Art. 17 do CPC. 
9 "Antecipação da tutela - concessão 

CPC - admissibilidade somente 
nosso ordenamento jurídico aCI 
legal. Como exceção a esse pri 
concessão de li minares inaudita 
CPC. não menciona a possibilid 



l 

INSTITUiÇÃO TOLEDO DE ENSINO 
JOSÉ ALEXANDRE FRANCO 

que trata-se de uma medida 
no decorrer da instrução 
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ou reconhecido na decisão 
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conta as necessidades do 
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MARCO, 1996). 

ou manifesto propósito 
processo é utilizado como 

vida. não se deva. ante o disposto no § 2° 
que essa amputação possa, na sentença, 

de medida cautelar, mas nem por isso se 
;ircunstãncia deverá revelar-se não como 
lcionado com ela, entendendo-se que o 
Icil reparação. O prejuízo referido na lei 
~cia decorrentes da marcha normal do 

verdadeiro instrumento destinado a solucionar as lides. Os 
expedientes protelatórios e abusos sempre por parte do 
demandado -, impedem a rápida solução dos litígios, fazendo com 
que ações perdurem por longos e ásperos anos, causando 
desconforto entre os jurisdicionados. Quando tais procedimentos 
ou abusos ficarem evidenciados no processo, também o juiz 
(sempre a partir de requerimento da parte) poderá determinar a 
antecipação da tutela como forma de punir o requerido protelador 
e atender ao direito do autor. As condutas aqui ensejadoras da 
antecipação podem, inclusive, ser consideradas como de litigância 
de má-fé8 e sujeitar o responsável às suas penas. Ao sancioná-las 
agora com a antecipação da tutela, não quis o legislador dispensar 
a probabilidade do direito nesses casos (exigência geral expressa 
no caput), mas confirmou a dispensa de situações de perigo para o 
direito como supostos requisitos da antecipação. A celeridade na 
tutela é em si mesmo um bem (DINAMARCO, 1996). 

5 - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 

A decisão que defere ou nega a tutela antecipada é 
interlocutória simples, pois o juiz, no curso do processo, resolve 
questão incidente (art. 162, § 20 

, do Código de Processo Civil). 
Diz-se no curso do processo mas o seu pedido pode constar da 
própria petição inicial, e o juiz apreciá-la antes mesmo da citação 
do demandado, muito embora a jurisprudência existente seja no 
sentido de admiti-la apenas excepcionalmente9

. Entretanto, 

~lacionada com a parte especificamente. 
erto benefício pecuniário, mas o Estado 
JVa inequívoca, o juiz se convence, de 
or isso poderá conceder a antecipação. O 
mprovam a necessidade do recebimento 
as, provocadas, digamos, por doença em 
justificada. O periculum in mora não é 
ca prova exigida; daí poder ser provado 
próprio correr do processo, em prova 

de defesa ocorre quando o réu apresenta 
ia ou contra direi to expresso e, ainda, 
ua defesa. Esse abuso tanto pode ocorrer 
ia ação, como notificação, interpelações, 
ntes. Já na própria inicial pode o autor 

demonstrar o abuso que vem sendo praticado pelo réu, para pleitear a antecipação da tutela. 
Seu entendimento diverge de certa forma com o magistério de Fidélis dos Santos (l996b), para 
quem na antecipação fundada em abuso do direito de defesa no intuito protelatório, a medida 
só se concede após a apresentação da defesa ou das medidas reconhecidamente protelatórias. O 
que importa na discussão é se verificar os requisitos para concessão da antecipação da tutela. 
Se o autor lograr conseguir provar a defesa protelatória ou expediente protelatório pelo 
requerido antes mesmo da citação, terá atendido ao pressuposto legal, podendo ser deferida a 
antecipação. 

8 Art. 17 do CPC. 
9 "Antecipação da tutela· concessão antes da citação - impossibilidade· inteligência do art. 273 do 

CPC - admissibilidade somente nas exceções do art. 461 do mesmo estatuto processual. O 
nosso ordenamento jurídico acolhe. por regra constitucional. o respeito ao devido processo 
legal. Como exceção a esse princípio, em determinadas situações, a lei processual admite a 
concessão de liminares inaudita altera pars. Expressamente, o instituto criado pelo art. 273. do 
CPC, não menciona a possibilidade de concessão liminar. antes da citação. Em se cuidando da 
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mesmo que ainda não esteja formada a lide com o chamamento do 
réu para tomar conhecimento da ação e, querendo, contestar os 
pedidos, a decisão mantém o caráter interlocutório porque não é 
definitiva nem despacho de mero expediente, e terá conseqüências 
que resvalam o mérito da ação, embora não o ataque 
propriamente. 

Poderá, ainda, acaso indeferido no momento inicial, ser 
renovado no curso da ação, desde que surjam fatos ou provas que 
o justifique. Ademais, muitas vezes é com a resposta do réu e seus 
expedientes em defesa é que se constatará, por exemplo, o risco de 
dano irreparável ou a protelação. 

Quanto ao momento de postular e obter a tutela antecipada, 
leciona THEODORO JÚNIOR (l997a), não há uma oportunidade 
certa e única imposta com força preclusiva pela lei. Como liminar, 
a medida encontrará local adequado para ser requerida na própria 
inicial da ação, dispensando a formulação em petição separada 
para autuação como se fosse um pedido de medida cautelar. Trata
se de um simples incidente do processo de cognição e não de uma 
medida do processo cautelar. Por isso, O juiz poderá concedê-la na 
decisão de deferimento da petição inicial do processo, desde que 
instruída com prova documental inequívoca (... ). É possível que a 
prova inequívoca do direito do autor e a comprovação das demais 
circunstâncias autorizadas da antecipação de tutela venham a 
configurar-se em momento ulterior da marcha processual. Nada 
impedirá que a parte requeira, então, a providência sob análise. 
Enquanto, pois, não se atingir a execução forçada da sentença 
condenatória, possível, em tese, será uso da tutela antecipatória a 
que alude o art. 273 em sua nova redação. 

Acrescente-se, ainda, que não há preclusão quanto à 
antecipação da tutela. Mesmo que seja indeferida, ela poderá ser 
renovada acaso apresentem-se novas provas ou surjam fatos 
capazes de justificá-la. 
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No entanto, se for intenção atacar a decisão visando reformá-Ia, 
o recurso próprio é o agravo previsto no art. 522 do Código de 
Processo Civil, a ser interposto no prazo de 10 (dez) dias a partir 
da intimação, podendo ser retido ou apresentado diretamente no 
tribunal competente (art. 524). Aí sim, não sendo interposto 
recurso, estará preclusa a oportunidade para se combater a 
decisão, e a medida antecipatória da tutela só poderá ser repetida 
com novas provas ou outros fatos, 

6 - LIMITES À DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ 

Um aspecto pouco atacado pelos doutrinadores, e ainda 
incipiente na jurisprudência, é o limite que deve ser imposto à 
discricionariedade do juiz ao apreciar o pedido de antecipação de 
tutela, 

Em apertada síntese, o juiz é quem preside e dirige o processo 
rumo à solução final representada pela sentença, e atualmente com 
destacada ênfase também para promoção da composição amigável 
das partes onde e quando possível. 

Determina o enunciado legal que o juiz "poderá" antecipar os 
efeitos da tutela quando presentes seus requisitos (art. 273, caput), 

Contudo, tal poder deve ser mitigado e não sujeito apenas ao 
livre arbítrio do julgador no seu próprio e exclusivo juízo de 
convencimento. Se a parte requerer e comprovar atender os 
requisitos estampados na lei, inclusive o periculum in mora, cabe 
ao julgador deferir a medida. O que antes era faculdade - diante do 
atendimento dos pressupostos legais - passa a ter caráter de 
obrigatoriedade, sujeitando-se inclusive ao controle pela superior 
instância. 

Sustenta LACERDA (1993), ao analisar a concessão de medida 
liminar no processo cautelar, mas cujos fundamentos podem ser 
mutatis mutandi estendidos à tutela antecipada do processo de 
conhecimento, que presentes os requisitos fundamentais da ação 
cautelar, o periculum in mora e o fumus boni iuris, impende ao 
magistrado, no uso da mesma discrição, conceder à tutela inicial, 
condicionando-a, ou não, conforme o caso, a garantia a ser 
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prestada pelo autor, se a espécie comportar dano com reflexo 
patrimonial ao requerido, em face de razoável hipótese de vitória 
final deste. 

Assim é a orientação jurisprudencial apontada pelo referido 
autor: "Não justifica, também, o indeferimento da liminar o 
argumento do ilustrado julgador, no sentido de que se trataria de 
mera faculdade outorgada ao juiz, eis que o ser facultado conceder 
ou não aquela não é o mesmo que proceder arbitrariamente, seja 
porque lhe apraz deferi-la, seja porque não lhe agrada concedê-la. 
O que o juiz deve ter em vista é a probabilidade da ocorrência de 
atos capazes de causarem lesões de difícil e incerta reparação ao 
direito de uma das partes: portanto, seu arbítrio entre conceder ou 
negar a providência cautelar é vinculado, seja pelo aspecto do 
fumus bani iuris, seja pela demora da decisão do processo 
principal (Juris. Bras. 111111)". 

E sobre o tema específico da tutela antecipada prevista agora 
no processo de conhecimento, reafirma o prof. THEODORO 
JÚNIOR (1997a) "que não se trata de simples faculdade ou de 
mero poder discricionário do juiz, mas de um direito subjetivo 
processual que, dentro dos pressupostos rigidamente traçados pela 
lei, a parte tem o poder de exigir da Justiça, como parcela da tutela 
jurisdicional a que o Estado se obrigou". 

Neste sentido assinalou o Tribunal de Alçada de São Paulo lO 

em julgamento do agravo n° 689.493-7, de 31-10-96, relatado pelo 
juiz ADEMIR DE CARVALHO BENEDITO: "Em trato de 
concessão de tutela antecipada de provimento jurisdicional, mister 
se faz que o juiz, dentro da esfera da sua discricionariedade 
judicial, proceda a prudente e cuidadosa análise, porquanto pode 
haver situação emergencial que a reclame, desde que haja prova 
inequívoca do alegado e se convença de sua v~rossimilhança. Na 

lO Em caso análogo também decidiu o TACivSP no julgamento do agravo de instrumento n° 
682.837, em acórdão relatado pelo juiz Carlos Alberto Hemández, de 7-8-96: "o art. 273 do 
CPC, com a redação dada pela Lei n° 8.952/94, expressamente faculta ao juiz. a requerimento 
da parte, antecipar, total ou parcialmente. os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, 
desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e haja 
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo que essa tutela antecipada 
poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo, em decisão fundamentada, prosseguindo 
o processo até final julgamento, concedida ou não tal antecipação" (RT 736/252). 
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dicção do art. 273 do CPC, não se pode perder de vista que, de 
outro lado, os postulados do due process of law, dos quais o 
princípio do contraditório e da ampla defesa são corolários, hão de 
ser observados" (RT 736/256). 

É verdade, pois, que os princípios constitucionais do devido 
processo legal devem ser obstinadamente perseguidos. Contudo, o 
que se insiste neste ensaio, é que uma vez provados os requisitos 
atendidos pelo autor, impõe-se o deferimento da tutela antecipada, 
revestindo-se a decisão judicial de cunho vinculado: provado o 
direito impõe-se o seu reconhecimento. 

O convencimento é um processo de persuasão íntima, na qual o 
julgador, no exercício do raciocínio lógico, irá proferir uma 
decisão partindo para um dos vários caminhos que porventura 
ocorrerem naquela situação (conforme provado nos autos). 

É processo íntimo, e cada um tem seus próprios parâmetros 
para formação da convicção. No entanto, a lei representa em 
última análise justamente os limites a serem percorridos pelo 
julgador, que dentro deles deverá pautar sua decisão. A lei 
determina que havendo prova inequívoca da verossimilhança da 
alegação, concorrendo com fundado receio de dano irreparável ou 
de difícil reparação, ou ainda caracterizando-se o abuso do direito 
de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu, o juiz 
poderá antecipar a tutela total ou parcialmente. Contudo, o 
"poderá" aqui tem significado de "deverá", porquanto só assim 
estará cumprindo o enunciado legal e dando efetividade a sua 
prestação jurisdicional. 

Refere-se o professor THEODORO JÚNIOR (1997b) que 
trata-se de direito subjetivo processual, e uma vez comprovados 
seus requisitos deve ser atendido. O poder discricionário, então, 
do julgador é vinculado ao atendimento dos pressupostos legais. 
Uma vez preenchidos, é imperativo reconhecê-los 11. 

11 Para Monteiro de Andrade (1997) o termo "poderá está mostrando que se trata de faculdade do 
julgador. inserida no campo da discricionariedade, não do arbítrio. evidentemente. É o mesmo 
que se passa com o julgamento antecipado da lide, onde se respeita o subjetivismo do juiz. E 
assim sou levado a crer, porque a concessão da tutela antecipada insere-se no campo do livre 
convencimento do juiz, daí a razão de ter o legislador utilizado a expressão poderá, visto que 
não poderia, jamais, estatuir norma de caráter estritamente vinculativo para o aplicador da lei. 

225 



I

226 INSTITUIÇÃO TOLEDO DE ENSINO JOSÉ ALEXANDRE FRANCO 

7 - EFETIVAÇÃO DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO 

Corolário lógico do seu caráter de reversibilidade, a 
antecipação da tutela se fará observando-se, no que couber, os 
princípios concernentes à execução provisória da sentença (art. 
273, § 30, do Código de Processo Civil), destacadamente o 
seguinte: a) não abrange atos que importem em alienação do 
domínio, nem permite, sem caução idônea, o levantamento de 
depósito em dinheiro; e, b) fica sem efeito, sobrevindo sentença 
que modifique ou anule a que foi objeto da execução, restituindo
se as coisas no estado anterior (art. 588, incisos II e 11I, do Código 
de Processo Civil)12. 

A execução é chamada provisória porque não se funda em 
título considerado juridicamente imutável, como ocorre nas 
sentenças com trânsito em julgado ou em título extrajudicial (art. 
587 do Código de Processo Civil). É provisória, outrossim, porque 
fundada em sentença sujeita a impugnação por recurso recebido só 
no efeito devolutivo 13 

• 

Se a antecipação da tutela pressupõe a efetivação de um direito 
afirmado pela parte antes do provimento jurisdicional final, é 
evidente que ela tem o caráter provisório, porquanto a própria lei 
assegura que ela poderá ser revogada ou mesmo modificada a 
qualquer tempo, em decisão fundamentada (art. 273, § 40, do 
Código de Processo Civil). 

Assim ocorrendo, ou se no provimento final ela vier a ser 
indeferida (declarando-se improcedentes os pedidos do autor), os 
fatos deverão retornar ao status quo ante. Frise-se, aqui, que a 
responsabilidade do autor (credor beneficiado pela antecipação da 

Porém, cabe aqui perfeitamente a advertência de Carreira Alvim: 'como a concessão do 
provimento jurisdicional não é mais uma graça do Estado, mas um direito da parte, preparem
se os juízes e tribunais para o exercício de sua nobre missão de outorgar tutela na forma da 
nova lei, não devendo o termo "poderá" ser entendido como um passaporte para a omissão, 
deixando para a sentença o que, segundo a lei, deva ser, de logo, antecipado." 

12 Lembra, a propósito. Bermudes (1995), que mandando aplicar à execução provisória os incisos 11 
e III do art. 588, a lei não inovou, servindo-se de normas já existentes, objeto de amplas 
digressões doutrinárias e de muitos julgamentos dos tribunais. 

13 Três são as hipóteses que, excepcionalmente, os recursos têm apenas efeitos devolutivos, e por 
isso ensejam a execução provisória: a apelação nos casos do art. 520 CPC, o recurso especial e 
o recurso extraordinário. 
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tutela) é decorrente da própria vontade, prescindindo do elemento 
subjetivo dolo ou culpa stricto sensu (aquiliana). 

A tutela antecipada, então, comporta execução, Contudo, 
adverte FIDÉLIS DOS SANTOS (l996b), a execução, em si, não 
é provisória, mas sofre algumas restrições próprias da 
provisoriedade, exatamente porque também está sujeita a se 
prejudicar pelo julgamento definitivo, 

Por isso é que já se elabora anteprojeto de lei visando corrigir a 
imperfeição da redação do texto legal vigente, sendo proposta que 
o parágrafo terceiro do art. 273 do Código de Processo Civil passe 
a conter o seguinte: "a efetivação do provimento antecipatório, 
observará, no que couber, o disposto no art. 588"14. 

Não se trata de execução propriamente dita, mesmo que 
chamada provisória, porque não há sentença quanto ao mérito da 
lide, mas sim decisão de antecipação da futura tutela. É por isso 
que a pretendida reforma passa a tratá-la, e com propriedade, 
como "efetivação do provimento antecipatório", e segundo ainda a 
futura redação do art. 588 do Código de Processo Civil será 
permitida o seu deferimento independentemente de caução para 
"superar estado de necessidade causado por ato ilícito" e quando o 
juiz se convença da possibilidade da dispensa (parágrafo segundo 
do art. 588 no anteprojeto). 

14 Anteprojeto publicado no Minas Gerais, Diário do Judiciário, de 6/9/97 (página 7). apresentado 
pela Escola Nacional da Magistratura referente a reforma do Código de Processo Civil, sob 
coordenação dos ministros Athos Gusmão Carneiro e Sálvio de Figueiredo Teixeira. Da 
proposta consta ainda nova redação ao art. 588 e seus incisos, embora mantenha seus 
princípios determinantes, sob as seguintes justificativas: "ainda em conseqüência da nova 
sistemática concernente aos efeitos dos recursos. à execução provisória será atribuída maior 
abrangência e eficácia, de modo a permitir que o exeqüente possa, normalmente sob caução, 
receber o bem da vida que o julgamento lhe reconheceu ou atribuiu, sabido que o atual sistema 
brasileiro de execução provisória se revela totalmente superado, porque despido de eficácia 
prática. Também aqui a proposta ora apresentada ao exame do egrégio Poder Legislativo adota 
parâmetros já consagrados: na Alemanha, a alienação de bens, na execução provisória, é 
possível após prestação de caução (ZPO, § 720). O mesmo se dá no direito português, que 
prevê a caução para o pagamento do exeqüente enquanto a sentença estiver pendente de 
recurso (art. 473). No direito italiano, a execução provisória atua ope legis (art. 282), podendo 
levar à expropriação independentemente de caução. Tendo em vista acautelar os direitos dos 
credores menos abonados, o anteprojeto ressalva a possibilidade de execução provisória, 
independente de caução, quando for mister 'superar estado de necessidade causado por ato 
ilícito', e também em casos outros em que ao juiz pareça justificável a dispensa". 
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Dá-se muita abrangência à dispensa de caução e concentra 
poderes nas mãos do órgão jurisdicional. Todavia, não se pode 
descuidar que tanto a efetivação da tutela antecipada quanto a 
própria execução provisória da sentença corre por conta e risco do 
credor, que obriga-se a reparar os danos ao devedor l5 

. Se o juiz 
'defere sem exigir caução, e verifica-se depois a alteração da 
tutela, compete ao autor assegurar a situação jurídica anterior ao 
provimento, indenizando plenamente o prejudicado. Então, deverá 
o autor ser cauteloso no próprio pedido de antecipação, e cercar-se 
de garantias para eventualmente poder restabelecer as coisas no 
estado em que se encontravam. 

8 - CONCLUSÃO 

Inspirado pelo sopro dos ventos da modernização e efetividade 
que assola o direito processual, o legislador pátrio importou para 
nosso sistema jurídico a inovação da tutela antecipada que permite 
ao juiz, desde que atendidos seus pressupostos, adiantar os efeitos 
da futura decisão sobre o mérito da ação no processo de 
conhecimento. 

Trata-se de incidente processual que tem alguma semelhança 
principalmente com as medidas liminares já existentes, por 
exemplo, nas ações de mandado de segurança ou no processo 
cautelar, destacando-se que com este não se confunde porque não 
é acessório nem instrumental, mas sim a própria antecipação dos 
efeitos do futuro provimento judicial. 

Enfim, uma vez comprovado o preenchimento de seus 
requisitos, cumpre ao juiz deferir a antecipação da tutela, sendo, 
portanto, vinculado e limitado o seu poder discricionário, que está 
sujeito inclusive a controle pela instância superior, competindo ao 
autor beneficiado garantir o restabelecimento do status quo ante, 
independentemente de ter prestado caução. 

15 Provido o recurso, ao executado deve ser restituído tudo aquilo de que foi privado pela execução 
provisória, além de lhe ficar assegurado direito à reparação dos correlativos prejuízos 
suportados (Theodoro Júnior, I996a). 

9 - REFERÊNCIAS BIl 

BERMUDES, Sérgio, ) 
Rio de Janeiro, Freitas 

DINAMARCO, Cândid< 
Processo Civil, 3a ed. 

FIDÉLIS DOS SANTOS 
4acivil. ed. São Paul< 

Novos per.. 
Horizonte: Del Rey, 1~ 

GRINOVER, Ada Pellel 
processo. Novas tem 
Janeiro: Forense Unive 

LACERDA, Galeno. Co 
Volume VIII. sa ed. R 

MONTEIRO DE ANDRP 
dos Tribunais. São I 
1997. 

THEODORO JÚNIOR, 1
civil. 20a ed. Rio de Ja 

Tutela antec 
volume 232, S/21p, Fe' 



INSTITUIÇÃO TOLEDO DE ENSINO 

lsa de caução e concentra 
na!. Todavia, não se pode 
tutela antecipada quanto a 
:a corre por conta e risco do 
lOS ao devedor l5 

. Se o juiz 
l-se depois a alteração da 
:ituação jurídica anterior ao 
I prejudicado. Então, deverá 
) de antecipação, e cercar-se 
~r restabelecer as coisas no 

modernização e efetividade 
slador pátrio importou para 
itela antecipada que permite 
mpostos, adiantar os efeitos 
da ação no processo de 

ue tem alguma semelhança 
ninares já existentes, por 
segurança ou no processo 
lão se confunde porque não 
f1 a própria antecipação dos 

preenchimento de seus 
ltecipação da tutela, sendo, 
)der discricionário, que está 
cia superior, competindo ao 
:imento do status quo ante, 
ção. 

o aquilo de que foi privado pela execução 
à reparação dos correlativos prejuízos 

JOSÉ ALEXANDRE FRANCO 

9 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BERMUDES, Sérgio. A reforma do Código de Processo Civil. 
Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 1995. 34/38p. 

DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma do Código de 
Processo Civil. 3a ed. São Paulo: Malheiros, 1996, 140/ ISO p. 

FIDÉLIS DOS SANTOS, Emane. Manual de direito processual 
civil. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 1996a, 313/318p. 

Novos perfis do processo civil brasileiro. Belo 
Horizonte: Del Rey, 1996b, 17/36p. 

GRINOVER, Ada Pellegrini. As garantias constitucionais do 
processo. Novas tendências do direito processual. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 1996, 1I16p. 

LACERDA, Galeno. Comentário ao Código de Processo Civil. 
Volume VIII. sa ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993, 197p. 

MONTEIRO DE ANDRADE, Sérgio. Tutela antecipada. Revista 
dos Tribunais. São Paulo, volume 740, 16S/177p, Junho, 
1997. 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual 
civil. 20a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997a, 369/372p. 

Tutela antecipada. Revista jurídica. São Paulo, 
volume 232, S121p, Fevereiro, 1997b. 

I 

229 


