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1 - INTRODUÇÃO 

 

No presente trabalho pretende-se colacionar diversas opiniões sobre o tema, pondo 

em debate a possibilidade de se antecipar os efeitos da tutela na ação rescisória. 

Estudaremos os diversos autores que tratam do tema, analisando o conceito e a 

natureza jurídica da ação rescisória, bem como as hipóteses legais de rescindibilidade da 

sentença. Estudar com afinco o instituto da tutela antecipada e suas diferenças quando 

comparado com a tutela cautelar. Aclarar possíveis controvérsias existentes na doutrina e/ou 

na jurisprudência. 

O método a ser utilizado será o da pesquisa explicativa. 

Será utilizada a consulta bibliográfica. Será dado prioridade ao estudo de obras 

clássicas, porém, não devemos esquecer de analisar as revistas e os artigos jurídicos 

publicados. 

Faz-se imprescindível a análise jurisprudenciais, sobretudo nas decisões do 

Supremo Tribunal Federal acerca das ações que versem sobre o tema.  

A Internet e similares servirão para enriquecer subsidiariamente a pesquisa, 

principalmente no que concerne às decisões prolatadas pelos Tribunais Superiores.   

Assim, após vermos os objetivos gerais e específicos, bem como a metodologia a 

ser empregada, tentaremos justificar e delimitar o tema. De há muito, erigiram-se indagações 

acerca da possibilidade de antecipar-se os efeitos da tutela jurisdicional em sede de Ação 

Rescisória, tendo muitos doutrinadores se posicionado pela negativa. 

                  Todavia, com a reforma processual de 1994, um sopro de brisa trouxe novos 

contornos à questão, posto que passou a vislumbrar a viabilidade de se antecipar os efeitos da 

tutela requerida na inicial em qualquer processo de conhecimento, desde que presentes os 

requisitos do art. 273 do Código de Processo Civil. 

A jurisprudência mais abalizada já era uníssona em dizer que a antecipação da 

tutela é plenamente cabível na Ação Rescisória, desde que presentes os requisitos do Art. 273 

do Código Buzaid. Em seu brilhante Código de Processo Civil o mestre Theotonio Negrão já 

manifestara tal entendimento: “É cabível a concessão de tutela na ação rescisória, visando a 

suspensão dos efeitos práticos da sentença rescindenda.”(...) 

 

Galeno Lacerda diz que: 
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“a ação rescisória se constitui em lide nova, com finalidade legal e constitucional de 

cassar a sentença viciada. Se se revestir, desde logo, de fumus boni iuris e se houver 

o periculum in mora, em virtude da execução atual ou virtual do julgado 

rescindendo, legitima-se, portanto, de modo inequívoco. O uso de outra ação, de 

outra função jurisdicional, cuja finalidade consiste, precisamente, em tornar 

possível, útil e eficaz o resultado da ação rescisória. Exatamente porque entre as 

duas não existe identidade de ação e de função, não cabe aplicar o princípio “ 

acessorium sequitur pricipale”, o qual pressupõe, ao contrário, homogeneidade e 

inter-relação de natureza entre acessório e principal, coisa que não ocorre entre 

medida cautelar e a demanda cuja eficácia ela garante...” 

 De maneira mais incisiva Calmon de Passos já dizia: 

 “ no tocante à rescisória inadmitir a cautelar invocando-se a coisa julgada da ação 

rescindenda vale zero, porquanto de esta coisa julgada está sub judice, o que passa a 

ser relevante é a probabilidade da futura sentença favorável ao autor da rescisória. 

Porque a tutela que com a rescisória se persegue sobreleva à que foi, contra legem, 

obtida com a decisão rescindenda. Seria incompreensível que numa ação rescisória, 

mais típica de ação de direito objetivo que de direito subjetivo, vale dizer, mais 

voltada para afastar o gravame objetivo, se desprezasse o problema, sempre 

relevante, da ineficácia da futura sentença possível e provavelmente favorável...” 

A jurisprudência também tem entendido da mesma maneira senão vejamos: 

“Revela-se cabível a antecipação dos efeitos da tutela em ação rescisória 

objetivando suspender a execução do acórdão rescindendo, desde que presentes os 

requisitos do art. 273, do CPC, mercê do disposto no art. 489, do mesmo diploma 

legal. (Edcl no AgRg na AR 1.291/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, 

julgado em 24.11.2004). 

Nesse sentido, conclui-se que a sentença da ação rescisória, como todas as demais 

sentenças, deve ser resguardada contra os riscos da ineficácia a que esteja eventualmente 

sujeita. Não há porque fazer exceção a esse respeito. Assim, a Ação Rescisória é 

expressamente admitida na Carta de Outubro, quando esta atribui ao direito de ação a 

potencialidade de eficácia de sua eventual procedência. 

Não resta, portanto, nenhuma antinomia entre o artigo 489, segundo o qual a Ação 

Rescisória não suspende a execução da sentença rescindenda, e o artigo 273 do CPC, àquele 

superveniente, posto que se deve interpreta-los sistematicamente. 
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2 - AÇÃO RESCISÓRIA 

2.1 - DO CONCEITO   

 

A sentença pode ser atacada por dois remédios processuais quais sejam: recursos e 

ação rescisória. 

Segundo Pontes de Miranda [Tratado das ações, vol. IV, p. 527] o recurso é 

caracterizado como uma impugnativa dentro da mesma relação jurídica processual da 

resolução judicial que se impugna. Assim, de acordo com o art. 467 do Código de Processo 

Civil operada a coisa julgada, a sentença torna-se imutável e indiscutível para as partes do 

processo. Os recursos só são cabíveis enquanto não verificado o trânsito em julgado da 

sentença. 

Já a ação rescisória surge nos casos em que no momento do trânsito em julgado da 

sentença surge um novo tipo de vício, que se chama de rescindibilidade. E, no dizer de Batista 

Martins [Recursos e processos de competência originária dos tribunais, nº 54, p. 78] quando a 

sentença é nula, por uma das razões qualificadas em lei, concede-se ao interessado ação para 

pleitear a declaração de nulidade. 

 Frisemos que a ação rescisória faz desaparecer a coisa julgada e com ela todos os 

seus efeitos, dentre os quais a imutabilidade e a indiscutibilidade, como acima nos referimos. 

Logo será possível o rejulgamento da matéria objeto de apreciação da sentença rescindida. 

Esquematicamente temos que o recurso visa acabar ou pelo menos suavizar a 

injustiça do julgamento único, esgotado esse primeiro passo vem a coisa julgada para garantir 

a estabilidade das relações jurídicas e por fim a ação rescisória visa reparar a injustiça da 

sentença transitada em julgado, nos casos permitidos em lei. 

A partir daí podemos definir ação rescisória como “ação por meio da qual se pede 

a desconstituição de sentença transitada em julgado, com eventual rejulgamento, a seguir, da 

matéria nela julgada”. [José Carlos Barbosa Moreira, Comentários ao CPC, 6ª edição, vol. V, 

1993, p. 90]. 

É bom observarmos que não se pretende com a ação rescisória a anulação (ou 

nulificação) e sim a rescisão da sentença. A sentença que, embora válida e plenamente eficaz, 

porque coberta pela coisa julgada, pode ser rescindida. E o termo rescindir significa 

simplesmente romper ou desconstituir ato jurídico, tal qual ocorre na rescisão de contrato por 

inadimplemento de uma das partes.  
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Concluímos que a ação rescisória não é recurso, mas sim ação autônoma de 

impugnação, fazendo surgir um processo novo e distinto daquele em que foi prolatada a 

sentença rescindenda. Sendo cabível apenas após a formação da coisa julgada. 

Podemos dividir o julgamento da ação rescisória em dois momentos, ou melhor, 

em duas fases: juízo rescindente e juízo rescisório. Se ambos tiver que constar na petição 

inicial e forem omitidos, ou pelo menos um deles, o juiz deve julgar a demanda improcedente 

sem julgamento de mérito. A primeira fase ocorre em todas as ações rescisórias, se julga a 

pretensão de rescisão da sentença atacada, já a segunda fase (juízo rescisório) visa rejulgar 

aquilo que foi objeto de apreciação pela sentença rescindida. 

Por fim, ressaltemos que a ação rescisória é demanda cognitiva (processo de 

conhecimento) e conforme dito por Barbosa Moreira a decisão de procedência proferida no 

juízo rescindente é constitutiva e a decisão de procedência proferida no juízo rescisório pode 

ser declaratório, constitutivo ou condenatório, conforme o conteúdo determinado pela 

demanda original. 

  

2.2 - DO PRESSUPOSTO E DO CABIMENTO 

 

Para que se possa ser admitida, a ação rescisória deverá conter dois pressupostos 

básicos: 

-sentença de mérito coberta pela autoridade da coisa julgada; 

-existência de algum dos motivos de rescisão da sentença previstos no art. 485 do 

Código de Processo Civil. 

Não tem cabimento, portanto, o uso de ação rescisória se for o caso de sentença 

terminativa. Uma possível interposição violaria uma das condições da ação: a possibilidade 

jurídica do pedido. 

Os motivos de rescindibilidade são taxativos, devendo, portanto, ser interpretados 

restritivamente, já que a possibilidade ao ataque à coisa julgada somente deve ocorrer em 

situações excepcionais. Apenas nos casos do art. 485 do CPC é que se terá como admissível  a 

rescisão de sentença. 

Nos dizeres do ilustre professor Humberto Theodoro Júnior “não importa se o ato 

decisório era atacável por apelação ou por agravo, se foi decisão singular ou coletiva, nem se 

ocorreu em instância originária ou recursal. Se se enfrentou matéria de mérito, mesmo sob a 

forma de decisão incidental, terá havido, para efeito de ação rescisória, sentença de mérito”. 

Frise-se ainda o disposto na Súmula 514 do STF: 
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“Admite-se ação rescisória contra sentença transitado em julgado, ainda que contra 

ela não se tenham esgotado todos os recursos”. 

As hipóteses de rescindibilidade da sentença são expressamente taxadas em lei e 

devem ser interpretadas restritivamente, sendo impossível cogitar-se da analogia para criar 

novos casos de ataque a res iudicata. Essa restrição se dá pois a possibilidade de ataque à 

coisa julgada substancial é de todo excepcional. 

 

2.2.1) Sentença proferida por juiz que a tenha dado por prevaricação, concussão ou 

corrupção.  

 

Era o que tradicionalmente se denominava na doutrina e na jurisprudência de “juiz 

peitado” (Código de Processo Civil de 1939 e obras de Luis Eulálio de Bueno Vidigal) ou 

subornado. Tal hipótese de rescindibilidade é facilmente identificável na lei penal, que trata 

de tais crimes nos artigos 319 (prevaricação), 316 (concussão) e 317 (corrupção na 

modalidade passiva). Observe-se que não é necessário que o juiz seja condenado no juízo 

criminal, bastando apenas que a prova do vício seja dada no transcurso do processo rescisório. 

Também não se faz necessário à vantagem de uma parte em detrimento da outra, sem a 

intenção de prejudicar alguma parte. No dizer de Bueno Vidigal [Comentários ao CPC, vol. 

VI, p. 55] não se poderá julgar improcedente o pedido de rescisão da sentença sob o 

argumento de que a mesma é justa, tendo dado a adequada solução à demanda que apreciou. 

Citando, ainda, o autor Bueno Vidigal: “se a peita for reconhecida pelo Tribunal Superior, 

este deverá anular todo o processo a partir da instrução da causa, haja vista estar contaminado 

pela suspeita de irregularidade ou parcialidade”. Finalmente, ressalte-se que é irrelevante a 

natureza da vantagem ilícita aproveitada pelo juiz peitado. 

 

2.2.2) Sentença proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente 

incompetente. 

 

A redação é clara ao citar apenas o impedimento do juiz para ser possível o ataque 

por via rescisória, não sendo possível tal remédio no caso de suspeição do juiz. Os casos de 

impedimento dos julgados acham-se elencados nos artigos 134 e 136 do CPC. Já os casos de 

incompetência são dois: absoluta e relativa. Note-se que o legislador colocou apenas como 

hipótese de rescindibilidade a incompetência absoluta, e assim o fez de maneira sábia, já que a 

incompetência relativa é prorrogável pelo juiz ou por acordo das partes. Nos casos de 
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incompetência absoluta ela se apresenta sempre como inderrogável por acordo das partes. Por 

fim, há que se ressaltar que nos casos do presente inciso não haverá juízo rescisório, devendo 

o tribunal, após o juízo rescindente, remeter os autos ao juízo originário competente para que 

julgue a causa. 

 

2.2.3) Sentença resultado de dolo da parte vencedora em detrimento da parte 

vencida, ou de colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei. 

 

Nas palavras de Barbosa Moreira as partes e seus procuradores devem agir com 

lealdade e boa-fé, viola esse dever a parte vencedora que “haja impedido ou dificultado a 

atuação processual do adversário, ou influenciado o juízo do magistrado, em ordem a afastá-lo 

da verdade”. Citem-se também as palavras de Theodoro Júnior: “torna-se indispensável, para 

o êxito da rescisória, na espécie em exame, que ocorra nexo de causalidade entre o dolo e o 

resultado a que chegou a sentença”. São os definidos como os praticados por meio de ato de 

litigância maliciosa durante a tramitação da causa em juízo. 

Já a colusão processual está definida no art. 129 do CPC “convencendo-se, pelas 

circunstâncias da causa, de que o autor e o réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir 

fim proibido por lei, o juiz proferirá sentença que obste aos objetivos das partes”. Caberá, como se mostra 

claro, aos prejudicados intentar a ação rescisória, após o trânsito em julgado. Cabe igualmente 

ao terceiro juridicamente prejudicado, como também o Ministério Público (art. 487 do CPC). 

Em alusão a Pontes de Miranda, em seu “Tratado da ação rescisória das sentenças e de outras 

decisões”, a hipótese de colusão processual exige-se o concerto das partes, ou seja, exige-se 

aqui que ambas as partes estejam de acordo quanto à utilização do processo para alcançar fim 

ilícito ou praticar ato simulado. 

 

2.2.4) Sentença que ofender a coisa julgada. 

 

A coisa julgada está definida no art. 467 do CPC, sendo aquela que se reveste a 

sentença já não mais sujeita a recurso, tornando-a imutável e indiscutível. Após o trânsito em 

julgado, cria-se para os órgãos judiciários uma impossibilidade de voltar a decidir a questão 

que foi objeto de sentença. Havendo conflito entre duas coisas julgadas, prevalecerá a 

primeira sobre a segunda, porque esta foi proferida em ofensa àquela. 
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2.2.5) Sentença que violar literal disposição de lei. 

 

A prática forense vem nos mostrando que a maioria dos advogados  utilizam tal 

inciso para fundamentar seu pedido. Por ter um elemento subjetivo qual seja “literal 

disposição de lei” há controvérsias que vem se estendendo desde o código anterior. Para 

Moacir Amaral Santos, sentença proferida contra literal disposição de lei “é aquela que 

ofende flagrantemente a lei, tanto quando a decisão é repulsiva à lei (error in judicando), 

como quando proferida com absoluto menosprezo ao modo e forma estabelecidos em lei para 

a sua prolação (error in procedendo)”. Ocorre à violação da lei quando o órgão prolator da 

sentença rescindenda afronta o direito positivo. Observemos a súmula 343 do STF: “Não cabe 

ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei quando a decisão rescindenda se tiver 

baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. Citemos jurisprudências 

para o caso: 

“A violação do direito expresso corresponde ao desprezo pelo julgador de uma lei 

que claramente regule a hipótese a cuja não aplicação no caso concreto implique 

atentado à ordem jurídica e ao interesse público”. 

STJ, Resp. 9086/SP. Rel. Min. Adhemar Maciel 

“Viola-se a lei não apenas quando se afirma que a mesma não está em vigor, mas 

também quando se decide em sentido diametralmente oposto ao que nela está posto, 

não só quando há afronta direta ao preceito mas também quando ocorre exegese 

induvidosamente errônea”. 

STJ, AR nº 236/RJ. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo 

 

2.2.6) Falsidade de prova. 

 

A prova falsa pode ser de qualquer natureza (material ou ideológica), também é 

irrelevante saber se a falsidade foi ou não alegada no processo onde se proferiu a sentença 

rescindenda. A prova em questão deve ter sido o fundamento da decisão a ser rescindida. Se a 

conclusão decorreu de outros fundamentos, não ocorrerá a rescindibilidade. Se a prova falsa 

fundamentou a decisão de apenas um dos pedidos, será rescindida apenas a parte da sentença 

viciada, tal qual lembrado por Pontes de Miranda [Tratado da ação rescisória, 4ª ed. P. 236] 

“então, a rescisão é rescisão parcial. O que foi julgado, sem se apoiar em prova falsa, fica 

incólume à eficácia da sentença rescindente”. É de chamar a atenção para o fato de ser 

impossível a rescisão se houve a instauração de incidente de argüição de falsidade, tendo 

sentença transitada em julgado afirmando autêntico o documento argüido de falso. 
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Confirmando o que já foi dito não ocorrerá rescindibilidade “se houver outro fundamento 

bastante para conclusão”, como dito por Barbosa Moreira. Por fim é bom lembrar que a prova 

da falsidade tanto pode ser apurada em processo criminal como a produzida nos autos da ação 

rescisória. 

 

2.2.7) Documento novo. 

 

O texto legal fala em “documento novo” contudo com essa referência não pode 

levar à conclusão de que trata a lei de documento cuja formação se deu após a sentença, mas 

sim “cuja existência” a parte “ignorava”, ou ainda, que se trate de documento que, embora 

conhecido, não pôde ser utilizado pela parte, é de frisar que a impossibilidade de utilização do 

documento não decorra de culpa do próprio autor da rescisória, caso em que será impossível a 

rescisão. Como adverte Sérgio Sahione Fadel “o documento posterior à sentença passada em 

julgado não a invalida”. Assim, o documento, por si só, deve ser causa suficiente para 

assegurar ao autor um pronunciamento diverso daquele contido na sentença impugnada e que 

lhe seja favorável, logo não será lícito pretender completar a força de convencimento do 

documento novo com outras provas cuja produção se intente realizar, originariamente, nos 

autos da rescisória. Pois já estará coberta pela eficácia preclusiva da coisa julgada material. 

 

2.2.8) Quando houver fundamento para invalidar confissão, desistência ou 

transação. 

 

É indispensável que a sentença tenha tido como base o ato viciado. Poderá ser 

postulada a rescisória tanto em caso de nulidade como em caso de anulabilidade da confissão, 

que deve ser interpretado em consonância com a regra do art. 352 do CPC. Notemos que o 

reconhecimento jurídico do pedido equipara-se a confissão, tudo em conformidade com o 

pensamento de Barbosa Moreira em seus Comentários ao CPC, vol. V, p. 126. 

Já a desistência é de se notar que se trata de causa de extinção do processo sem 

julgamento do mérito (art. 267, inciso VIII). Como a rescisória só é admissível contra 

sentença de mérito, a desistência vem a ser a “renúncia à pretensão” de que trata o art. 269, V 

do CPC, citando Luis Antônio de Andrade em seus Aspectos e Inovação do CPC: “só pode 

ser entendida com o sentido de renúncia ao direito em que se funda a ação, ou seja, de 

renúncia ao direito material”. Para finalizar nos dizeres de Alexandre Freitas Câmara  em suas 

Lições do Direito Processual Civil: 
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 “é de se considerar que nos casos de confissão, reconhecimento do pedido, 

renúncia à pretensão ou transação o remédio adequado será a ação anulatória se 

ainda não tiver ocorrido o trânsito em julgado da sentença homologatória, e a ação 

rescisória se revelará como o único meio de impugnação adequado após o trânsito 

em julgado”. 

 

2.2.9) Erro de fato resultante de atos ou de documentos da causa. 

 

De início devemos dizer que a verdadeira vontade da lei é a de ter por rescindível a 

sentença que se funda em erro de fato que transparece dos autos e documentos do processo. 

Segundo definição do próprio Código, só haverá erro autorizativo da rescisória “quando a 

sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente 

ocorrido” art. 485 parágrafo primeiro. Cite ainda jurisprudência do STJ lavrado pelo Rel. Min. 

José Delgado: “Sem a demonstração, mesmo em tese, desse pressuposto para a rescisória, não 

há de se dar curso a tal ação, por ausência de pressuposto fundamental: possibilidade 

jurídica”. Podemos afirmar que são três os requisitos para a propositura da ação rescisória 

com base em erro de fato: 

1) a sentença deve estar baseada em erro de fato; 

2) sobre o erro não houve controvérsia entre as partes nem pronunciamento 

judicial; 

3) deve haver possibilidade de aferição pelo exame das provas que constam do 

processo rescindendo. Novas provas não são permitidas. 

Para concluir utilizemos o raciocínio de Barbosa Moreira: 

“o pensamento da lei é o de que só se justifica a abertura de via para a rescisão 

quando seja razoável presumir que, se houvesse atentado na prova, o juiz não teria 

julgado no sentido em que julgou. Não, porém, quando haja ele julgado em tal ou 

qual sentido, por ter apreciado mal a prova em que atentou”.  

 

2.3 - DA LEGITIMIDADE 

 

Nos termos do art. 487 do CPC, podem propor a ação rescisória aqueles que foram 

parte no processo que originou a sentença rescindenda, bem como o terceiro juridicamente 

interessado bem como o Ministério Público. Em relação às partes, tanto o autor como o réu 

são partes legítimas para propor tal ação, bem como seus sucessores. O terceiro só é 

legitimado se houver interesse jurídico. Em regra, serão aqueles que poderiam ter sido 
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assistentes na ação principal. De acordo com Vicente Greco Filho “considera-se, também, 

terceiro legitimado a propor ação rescisória, aquele que esteve ausente no processo principal, 

embora dele devesse ter participado na condição de litisconsorte necessário”. O Ministério 

Público pode propor a ação rescisória sempre que tiver sido parte no processo, quando 

ocorrerem as duas hipóteses do art. 487, III. É de se frisar que o réu da ação rescisória será a 

parte contrária do processo em que se proferiu a sentença impugnada, ou seus sucessores. 

 

2.4 - DO PROCEDIMENTO 

 

Desenvolve-se a ação rescisória diretamente perante o Tribunal de Justiça e nunca 

perante o juízo de primeira instância, devendo ainda o demandante formular, além do pedido 

de rescisão (iudicium rescindens), o pedido de novo julgamento (iudicium rescissorium).  

Faz-se, igualmente necessário, o depósito de 5% sobre o valor da causa, 

ressalvando é claro a União, os Estado e os Município, bem como suas autarquias, o 

Ministério Público e os pobres na forma da lei. Este valor será depositado à disposição do 

juízo e será entregue, a título de multa, ao demandado se a ação for julgada unanimente 

improcedente  ou for extinto sem julgamento do mérito. O prazo de resposta do réu é fixado 

pelo relator, que não poderá ser inferior a quinze dias nem superior a trinta. Se a petição 

inicial da rescisória for liminarmente indeferida pode utilizar o mandado de segurança contra 

ato do relator, haja vista o código ser omisso quanto ao recurso cabível da decisão de 

indeferimento da inicial, Barbosa Moreira entende que a questão pode ser solucionada no 

Regimento Interno de cada tribunal. 

Uma questão que deve ser levantada é saber se é possível a revelia na ação 

rescisória com conseqüente julgamento antecipado da lide. Sabemos que a coisa julgada é 

questão de ordem pública, a revelia do demandado na ação rescisória é inoperante e não 

dispensa o autor do ônus de provar o fato em que se baseia sua pretensão. 

Outro fato de relevância é quando houver necessidade de produção de provas, o 

relator delegará a competência ao juiz da origem para que as mesmas sejam colhidas, fixando-

se prazo para a devolução dos autos entre 45 e 90 dias. 

Depois de produzidas as alegações finais, será a demanda rescisória julgada pelo 

órgão colegiado competente, o qual exercerá, em primeiro lugar o iudicium rescidens e, se for 

o caso, passará em seguida ao iudicium rescissorium, tudo em conformidade com o 

pensamento de Alexandre Freitas Câmara. 
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2.5 - DO PRAZO 

 

O art. 495 do CPC diz que: “o direito de propor a ação rescisória se extingue em 

dois anos, contados do trânsito em julgado da decisão”, tratando-se de prazo decadencial não 

ocorrerá suspensão nem interrupção. Daí surgir o instituto da “coisa soberanamente julgada” 

que consiste na mais estável das situações jurídicas decorrentes de um ato jurisdicional, não 

podendo ser alterado nem pela ação rescisória. 

Citemos um julgado do pleno do STF tendo como relator o Ministro Moreira 

Alves:  

“Não basta distribuir ou protocolar a petição no prazo do art. 495 do CPC. É 

preciso que o autor promova a citação do réu dentro de tal prazo, segundo dispõe o 

art.219, parágrafo primeiro c/c o art. 220 do CPC. Mas promover, para o autor, não 

é sinônimo de realizar, posto que a realização do ato citatório não lhe compete, mas 

sim aos órgãos auxiliares da justiça, encarregados da comunicação processual. Se o 

autor cumprir tudo que lhe cabia para que a diligência fosse realizada no prazo, e o 

atraso decorreu apenas do aparelhamento judiciário, não se há de cogitar de 

decadência da ação rescisória. Só quando a demora decorre de ato dependente do 

autor (preparo, transporte, fornecimento de endereço) é que o efeito da citação não 

retroagirá à data do despacho que a deferiu”. 

Através de Medida Provisória buscou-se ampliar para quatro anos o prazo para 

interposição da ação rescisória pela Fazenda Pública, mediante modificação parcial da 

redação do art. 188 do CPC. No entanto, o STF, em decisão de seu plenário suspendeu 

liminarmente essa regra, por considerá-la ofensiva ao princípio constitucional da isonomia.  
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3 - DO ESTUDO DA TUTELA ANTECIPADA 

3.1 - DA INTRODUÇÃO  

 

Ao Estado Moderno, fundamentalmente, cumpre o exercício da função 

jurisdicional ou jurisdição, a qual é provocada pelo manejo do direito de ação, também 

considerado verdadeiro poder de ação, exercitado através do processo. 

Existe a preocupação com o efetivo acesso à justiça, que se configura não somente 

com a chance de se ingressar em juízo, mas também com a ressalva de princípios e garantias 

que conduzam a uma justa ordem jurídica, como exemplos a universalidade da jurisdição, o 

devido processo legal e o contraditório. 

A garantia de inafastabilidade do controle judicial relativamente às lesões de 

direitos, em especial os direitos fundamentais, mediante processos breves e simplificados, 

escontra sede em estatutos da envergadura da Declaração Universal de Direitos Humanos 

proclamada em 1948 (art. 8º), da Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de 

São José da Costa Rica - de 1969 (arts. 8º e 25) e da Declaração Americana dos Direitos e 

Deveres do Homem (art. XVIII). 

É crescente a necessidade de se dotar o processo de efetividade, isto é, de 

condições para que sua finalidade social seja atingida, eliminando-se conflitos e fazendo-se 

justiça.  

Nesse contexto se insere a noção de que a justiça, para que não sofra deturpação, 

deve ser prestada em tolerável lapso de tempo, de sorte que, sem prejuízo para os princípios 

do devido processo legal e da busca da verdade real, o Estado atenda à expectativa da 

sociedade, oferecendo solução rápida aos litigantes e zelando pela paz social. 

Assim, inspirado, basicamente, no modelo italiano, o Brasil adotou o instituto da 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, ou antecipação da tutela, ou tutela antecipada, 

ou, ainda, tutela antecipatória, visando a agilizar a prestação jurisdicional em casos concretos 

de dano irreparável ou de difícil ressarcimento, constatado ou iminente (natureza cautelar), ou 

quando se configurar o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu 

(natureza sancionatória, não cautelar), tendo sempre em mira a garantia do "due process of 

law". 
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Está-se um passo adiante da teoria unitária de Carnelutti, acerca do ordenamento 

jurídico, que concebia composta a lide somente através da sentença, mesmo porque, na 

verdade, os juízes vinham praticando a tutela antecipada para atender às necessidades que lhes 

eram colocadas pelas partes, sob a invocação, porém, dos dispositivos legais regedores das 

medidas cautelares comuns não específicas ou inominadas, alargando sua finalidade e, assim, 

desvirtuando a natureza jurídica tradicional. Estas foram respostas práticas às inquietações 

dos aplicadores do Direito, reagindo a determinados preconceitos, como o que considera ápice 

processual apenas a sentença de mérito, ou o que tolera os abusos e chicanas do réu, 

retardando a proteção jurídica ao autor, embora se tenha a quase certeza de que ao 

demandante assiste razão.  

A antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional inova nas relações processuais 

desde quando traduz verdadeira solução, total ou parcial, meritória da lide, antes do final do 

processo, desde que satisfeitos os pressupostos necessários ao deferimento da medida, isto é, 

prova inequívoca e verossimilhança da alegação (pressupostos genéricos), e fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação, ou, ainda, abuso do direito de defesa ou manifesto 

propósito protelatório do réu (pressupostos específicos alternativos). Além disso, é necessário 

que a medida deferida não seja irreversível, achando-se sujeita, outrossim, a revogação. 

A adoção do instituto da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pelo direito 

processual comum brasileiro, mediante a Lei nº 8.952, de 13/12/1994, que alterou o Código 

de Processo Civil (CPC), decorreu da necessidade de dar efetividade ao processo e amenizar 

os efeitos da morosidade reinante na Justiça comum civil. 

 

3.2 - DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL 

 

Para uma melhor compreensão da matéria em análise, devemos entender, em 

princípio, qual o significado de tutela antecipada. Vejamos: 

Nas palavras de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, encontramos os 

seguintes verbetes para o termo antecipar: 

"antecipar. [Do lat. anticipare.] V. t. d. 1. Fazer, dizer, sentir, fruir, fazer 

ocorrer, antes do tempo marcado, previsto ou oportuno; precipitar: Sabedor das 

manobras inimigas, o general antecipou o ataque. 2. Chegar antes de; anteceder. Só 

chegaram ontem, a tua carta os antecipou T. d. e i. 3. Comunicar com antecipação: 

Antecipou-lhe a decisão que pretendia tomar. 4. Tomar a dianteira: Antecipou-o no 
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intento caridoso. Int. 5. Ocorrer antes do tempo marcado, previsto ou oportuno; adiantar-

se: Teria esperado, se pudesse prever que o acontecimento acabaria por antecipar. 6. 

Dizer ou fazer alguma coisa antes do tempo oportuno; antecipar-se. P. 7. Agir ou 

proceder com antecipação; adiantar-se: Antecipou-se ao sócio na escolha do nome da 

firma. 8. Ir ou vir com antecipação; adiantar-se, antecipar. 9. Tomar a dianteira; 

colocar-se antes." 

Ora, para o nosso estudo, o primeiro verbete já é mais do que suficiente: 

antecipar significa fazer algo ocorrer antes do tempo marcado, previsto ou oportuno. 

Dessa forma, antecipar a tutela jurisdicional implica em afastar o procedimento 

normal de conhecimento e solução do conflito para trazer a lume uma decisão sobre a 

controvérsia levada a Juízo, decisão essa que, ordinariamente, não poderia ser prolatada 

nesse momento processual. 

 

3.2.1 - Antecedentes históricos 

 

A tutela antecipada, genericamente considerada como medida assecuratória 

urgente e provisória, encontra raízes nas medidas cautelares do direito romano. 

Giovanni Arieta, citado por Luiz Guilherme Marinoni, destaca entre as medidas 

urgentes praticadas pelos romanos a "l’operis novi nuntiatio", a "cautio damni infecti" e a 

figura do seqüestro. A primeira, denúncia oral vasada em fórmulas sacramentais, composta de 

uma fase extrajudicial e outra judicial, se necessário, destinava-se a proibir o proprietário de 

continuar a obra iniciada, ainda não concluída, e, se assim não procedesse, o denunciante 

pediria ao pretor um interdito proibitório ou demolitório. A segunda, restrita a uma fase 

judicial, visava a assegurar ao requerente o ressarcimento, diante do perigo de dano, mediante 

caução ou imissão do próprio requerente, pelo pretor, na posse de bens do requerido. E o 

seqüestro, que consistia no depósito, voluntário ou necessário, de uma coisa, pelas partes, a 

terceiro, para que fosse conservada, diante do temor de que uma delas a deteriorasse ou 

extraviasse.  

Há registro de medidas assecuratórias específicas nas Ordenações Afonsinas, que 

dispunham, no Livro Terceiro, Título XXV, sobre a medida cautelar "Do reo, que he 

obriguado a satisdar em Juizo, por não possuir bens de raiz". Também nas Ordenações 

Manuelinas, Livro Terceiro, Título XX "Do reo que he obriguado a dar fiança, ou cauçam 

em Juizo, por nam possuir bens de raiz". 
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As Ordenações Filipinas, Livro Terceiro, dedicavam o Título XXXI "Quando o 

réo he obrigado satisdar em Juízo por não possuir bens de raiz", onde se é possível 

identificar as figuras do "sequestro", "penhor", "fiança", "arresto" e até a prisão civil por 

dívida, tudo para garantir as situações em que se temesse a fuga do devedor, a falta de bens 

para solver a dívida ou a conservação da coisa litigiosa. 

 

3.2.2 - O modelo brasileiro: natureza jurídica 

 

Uma das mais significativas inovações trazidas para o direito processual civil 

brasileiro consiste do instituto da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, conforme 

nova redação dada ao art. 273 do Código de Processo Civil (Lei nº 5.869, de 11/01/1973) pela 

Lei nº 8.952, de 13/12/1994. 

Decorreu do ideal de acesso à justiça - no sentido útil da expressão - ou seja, a 

efetiva e tempestiva proteção contra a denegação da justiça, e também a uma ordem jurídica 

justa, com a preocupação de outorgar a tutela de direitos de modo efetivo, adequado e 

tempestivo, mediante instrumentos hábeis. O legislador teve em conta a simplificação, a 

rapidez e especialmente a efetividade e a tempestividade da tutela jurisdicional. 

A novidade foi inserida no art. 273, que se acha no Capítulo das Disposições 

Gerais do Título relativo ao Processo e ao Procedimento, do Código de Processo Civil do 

Brasil, e não entre as medidas e procedimentos que compõem o processo cautelar disciplinado 

pelo referido Código. 

Considerando isso, bem assim o objeto da antecipação, deve ser perquirida a 

natureza jurídica da tutela antecipada. 

A discussão que travam os doutrinadores centra-se em indagar se a tutela 

antecipada tem natureza cautelar ou não. 

Ovídio Baptista da Silva, após esclarecer que o objeto da antecipação, via novas 

"liminares", com força de decisão interlocutória, não são o "mérito" ou o "julgamento", 

propriamente ditos, mas sim os "efeitos", notadamente os executivos e mandamentais, 

assegura que a sua natureza corresponde ao processo monitório ou injuncional genérico, 

mormente nas ações de conhecimento, acelerando a constituição do título executivo. Nega, 

portanto, a natureza cautelar. 
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Calmon de Passos admite a tutela antecipada nos procedimentos ordinário, 

sumário e nos especiais por aplicação subsidiária, e a diferencia das medidas cautelares e das 

liminares, entendendo que a tutela objeto da antecipação tanto pode ser de natureza cautelar 

como de natureza substancial, constituindo, na verdade, medida que, provisoriamente, outorga 

força executiva à decisão de mérito que normalmente não teria tal poder. 

Na mesma linha explica-se Reis Friede, para quem a tutela antecipada não tem 

natureza cautelar ou assecuratória, tratando-se, sim, de modalidade de "provimento 

jurisdicional de conhecimento com cognição sumária, relativamente exauriente de cunho 

satisfativo do direito reclamado, ainda que com matizes de restrita provisoriedade e relativa 

reversibilidade". 

Negam, ainda, a cautelaridade do instituto da antecipação da tutela Sérgio 

Bermudes, Nélson Nery Júnior, Cândido Rangel Dinamarco, Luiz Guilherme Marinoni e 

Humberto Theodoro Júnior. 

Mas afinal, qual a natureza jurídica da tutela antecipada?  

Respondendo a tal indagação, Carlos Alberto Álvaro de Oliveira distingue as 

hipóteses contidas nos itens I e II, do art. 273 do Código de Processo Civil, ou seja, a medida 

antecipatória tem pertinência se, além de preenchidos os requisitos genéricos atinentes à 

prova inequívoca e ao convencimento da verossimilhança da alegação, também houver 

"fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação", e, no segundo caso, se ficar 

"caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu". Para a 

primeira hipótese entende o referido autor que o que se previne é o dano relevante, sem 

preocupação com a agilização do procedimento. E essa prevenção se dá não somente em 

consideração ao "fumus boni iuris" exigido para as medidas cautelares em geral, mas sim 

diante da prova inequívoca que leve à certeza da verossimilhança da alegação, de sorte a 

antecipar-se o efeito da tutela reivindicada, na medida do necessário, para opor obstáculo à 

lesão. Quanto à hipótese do inciso II, assevera que, nada obstante a dificuldade de 

compreensão acerca do que possa constituir "abuso do direito de defesa ou manifesto 

propósito protelatório do réu" - atitudes que também configuram litigância de má-fé - o 

alcance da antecipação seria, na prática, para negar efeito suspensivo ao recurso interposto 

contra a sentença, executando-a de logo, já que o Código prevê sanções outras contra o 

litigante em tais condições, como a responsabilização por perdas e danos, a antecipação do 

julgamento da lide, e o indeferimento de requerimentos protelatórios ou inúteis. Diante desse 

quadro, arremata afirmando que a "finalidade imediata" da tutela antecipada é, na hipótese do 
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art. 273, I, do Código de Processo Civil, prevenir o dano - conferindo-lhe natureza cautelar, 

portanto - e na hipótese do inciso II, do mesmo artigo, o que se tem, propriamente, é a 

"aceleração da obtenção do título executivo". 

Criticando duramente a corrente que nega a cautelaridade à tutela antecipada, 

Antonio Cláudio da Costa Machado, centrado no que dispõe o item I do art. 273, do Código 

referenciado, assegura que os provimentos antecipatórios também realizam a função cautelar. 

Na verdade, aquela negativa provém do preconceito que leva ao não reconhecimento como 

técnica do acautelamento a antecipação dos efeitos da tutela, contrariando a própria 

sistematização contemporânea do processo cautelar influenciada por Carnelutti e 

Calamandrei, notadamente o Código de Processo Civil italiano. 

Piero Calamandrei classifica em quatro grupos as providências cautelares: 

instrutórias antecipadas, as destinadas a assegurar a execução forçada, a antecipação de 

providências decisórias e as cauções processuais. Interessam a este estudo as providências 

enquadradas no terceiro grupo, onde o traço cautelar repousa exatamente em uma decisão 

antecipada e provisória do mérito, expedida para durar até o ponto em que a esse regulamento 

provisório da relação jurídica controvertida se sobreponha a regulação estável obtida no mais 

lento processo ordinário. Tratam-se de decisões interinas, que previnem danos irreparáveis, 

até que se aperfeiçoe a decisão definitiva. 

Andrea Proto Pisani, citado por Antonio Cláudio da Costa Machado
 
, afirma a 

aplicação do pensamento de Calamandrei ao processo civil italiano atual, relativamente aos 

provimentos cautelares sumários, desde quando neles incluídas as medidas antecipatórias, 

contrapondo, assim, a afirmação de doutrinadores brasileiros, mormente Ovídio Baptista da 

Silva, em sentido contrário. 

O certo é que, nessa linha de raciocínio, sob a influência da doutrina de 

Calamandrei, tem-se que o acautelamento também é realizado pelo provimento antecipado, 

que é típica modalidade de providência cautelar, e com ela compatível. 

Então, se no direito italiano que inspirou o legislador brasileiro, e se no Código 

Processual Civil modelo para a América que também teve esse papel, a antecipação da tutela 

tem natureza cautelar, não há porque recusar essa característica para o instituto nacional. 

O que realmente deve prevalecer para sobrelevar o traço acautelatório, como 

enfatiza Antônio Cláudio da Costa Machado, é o "periculum in mora", exigido como 

condição para deferimento da tutela antecipada, expressamente, no art. 273, I, do Código de 

Processo Civil brasileiro, ao se referir a "fundado receio de dano irreparável ou de difícil 
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reparação" - requisito indispensável, de resto, aos processos cautelares. A presença do 

elemento "periculum in mora" é identificada pelo ilustre autor, também, no art. 461, §3º, do 

CPC, realçando sua natureza cautelar, desde quando a lei autoriza o juiz a antecipar a tutela 

específica na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, 

verificados a relevância do fundamento da demanda e o receio justificado de ineficácia do 

provimento final.  

Quanto à tutela escorada no item II do art. 273, do Código Processual brasileiro, 

Antônio Cláudio da Costa Machado também lhe nega natureza cautelar, mesmo porque para o 

seu deferimento não se exige o requisito "periculum in mora", rejeitando, outrossim, a 

doutrina de Ovídio Baptista da Silva acerca da natureza monitória da medida. 

Atribui, nesse caso, à tutela antecipada "natureza sancionatória", não liminar 

(posto que é necessário, pelo menos, aguardar o prazo de defesa e, a partir daí, avaliar a 

conduta do demandado no processo), do "comportamento ativo reprovável por parte do réu", 

seja abusando do direito de defesa, seja protelando o feito, o que leva a ter-se como provável 

que a razão está ao lado do autor. Salienta Machado que a tutela na hipótese sob exame "não 

se presta a assegurar nada, mas apenas a agraciar ou premiar, se quisermos, o demandante que 

tenha a seu favor um fumus boni juris muitíssimo especial, porque duplamente qualificado: 

em primeiro lugar, qualificado pela prova dos autos ou prova inequívoca (caput do art. 273); 

em segundo, qualificado pela inadequada postura do réu ao se defender", privilegiando-se os 

direitos do autor por questões de política jurídica. Citando Pisani, Machado identifica a tutela 

antecipada apoiada no item II, do referido art. 273, com o instituto da "condenação com 

reserva de exceção", provimento sumário condenatório previsto nos arts. 648 e 665 do Código 

de Processo Civil italiano, apontado como traços comuns entre o instituto peninsular e o 

brasileiro, o fato de ambos se fundarem no "fumus boni juris", e não no "periculum in mora"; 

tratam-se de medidas sumárias antecipatórias, e não de fundo cautelar; são condenatórias, 

logo existe a possibilidade de antecipação fática; não podem ser outorgadas liminarmente, 

ante a necessidade de verificação da conduta do réu. Se há esses pontos de semelhança, 

também há características que diferenciam os institutos, fundamentalmente: o italiano reserva 

exceções, ao passo que, no brasileiro, as exceções reconhecíveis ao réu são as próprias do 

processo em que antecipada a tutela; e o italiano predetermina o conteúdo do provimento 

(condenação), limitando-o a direitos estabelecidos em lei, o que não se dá no caso brasileiro.  

Assim, a antecipação da tutela é feita para obstar os abusos do réu, em todos os 

procedimentos de cognição plena, pondo em relevo o direito do autor de ver solucionada a 
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lide em tempo mínimo, de sorte que a sua natureza, na hipótese do item II, do mencionado art. 

273, é de "repressividade do comportamento ilícito do réu" e "tutelabilidade de procedimentos 

e direitos", bem assim a "não liminaridade de sua concessão" - tratando-se, pois, de 

provimento "puramente antecipatório". 

Então, examinadas em separado as duas hipóteses de antecipação da tutela 

previstas no art. 273 do Código de Processo Civil, vislumbra-se como mais acertada, inclusive 

do ponto de vista histórico, a corrente que reconhece a natureza cautelar para o item I desse 

artigo, e, para o item II, a natureza sancionatória. 

Questão que sempre se apresenta para opor obstáculos aos provimentos cautelares, 

inclusive os antecipatórios - que não esperam pela cognição plena e exauriente para que seus 

efeitos sejam exigidos - é a relativa ao respeito aos direitos fundamentais dos litigantes, 

notadamente a garantia ao devido processo legal. 

Teori Albino Zavascki subsume no direito ao "due process of law" as principais 

garantias das partes, destacando, a partir dele, o "direito à efetividade da jurisdição" e o 

"direito à segurança jurídica". No primeiro caso, tem-se que, se ao litigante não é permitido 

fazer justiça com as próprias mãos, devendo se submeter ao monopólio jurisdicional do 

Estado, a ele, em contrapartida, deve ser reconhecido o direito de, eficaz e rapidamente, ver o 

seu direito satisfeito. No segundo, cujo destinatário principal é o demandado, compreende-se 

o direito ao contraditório e à defesa, donde sobressai o direito à segurança jurídica, de sorte 

que ninguém deve ser privado de sua liberdade e dos seus bens (em sentido amplo) sem que 

tenha a oportunidade de exercitar o devido processo legal. Nesse contexto, por exemplo, os 

bens sob litígio, de regra, devem permanecer na posse de quem os detiver, autor ou réu, até 

que se exaura a cognição completa, com contraditório, defesa e também os recursos. 

A dificuldade repousa em saber se a garantia à segurança jurídica significa direito 

ao próprio procedimento ordinário. Zavascki explica que o direito à cognição completa, em 

qualquer procedimento, verifica-se desde quando haja a garantia de imutabilidade da sentença 

de mérito somente depois que for permitido aos litigantes a participação no convencimento do 

juiz, deduzindo defesa e valendo-se dos recursos a ela inerentes. 

Calmon de Passos, com objetividade, enfatiza que pelo direito à prestação da 

atividade jurisdicional exercita-se o direito público subjetivo de ação, e pelo direito à tutela 

jurídica, o direito subjetivo material a quem tem razão, seja o autor, seja o réu. A partir daí, 

sustenta que o litigante tem direito, de regra, à tutela definitiva - a que vem com a sentença 
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passada em julgado - constituindo exceção a previsão legal de outorga da antecipação da 

tutela ou mesmo a permissão para execução provisória.  

Então, o que se tem frente a frente são o direito à efetividade do processo e o 

direito ao devido processo legal. Se, exercitando este último, o primeiro sofrer risco de ser 

inviabilizado, deve aquele ("due process of law") ser sacrificado, temporariamente, mesmo 

porque se não for deferida a tutela antecipada, a tutela definitiva será inócua. Isso repousa no 

princípio da proporcionalidade, segundo o qual se sacrifica um direito, que poderá ser 

exercitado depois, para prestigiar outro bem da vida que reclame tutela imediata, sob pena de 

perecimento.  

Assim se harmonizam os direitos antagônicos fundamentais dos litigantes, de sorte 

que, ainda que postergado momentaneamente o direito ao contraditório e à defesa, 

independente do rito, para satisfazer antecipadamente a tutela reivindicada pela parte 

contrária, desde que não se tenha como imutável a decisão até que o réu possa exercitar esses 

direitos, inclusive o de manejar recursos, nenhuma mácula se vislumbra nos provimentos 

cautelares, ou liminares, notadamente no instituto da antecipação da tutela. 

 

3.3 - REQUISITOS: 

 

3.3.1 - Genéricos: prova inequívoca. Verossimilhança da alegação. 

 

Fundamente-se o pedido de tutela antecipada no item I ou no item II, do art. 273, 

do CPC brasileiro, dois requisitos a eles comuns, considerados genéricos, devem ser 

satisfeitos: a prova inequívoca e a verossimilhança da alegação. 

Por prova inequívoca da alegação entende-se "a prova concludente, pela qual, não 

havendo nenhum motivo contrário para descrer, chega-se a um juízo de máxima 

probabilidade".  

Não se enxerga nessa exigência legal a presença do "fumus boni iuris", tal como 

concebido para as medidas cautelares comuns, onde basta a simples "aparência" do direito 

invocado. A verdade é que, no caso, faz-se necessário um "fumus boni iuris qualificado", ou 

seja, não é suficiente que os fatos sejam plausíveis, mas sim que sejam certos, de modo que a 

antecipação da tutela de mérito supõe verossimilhança quanto à verdade dos fatos, 

identificando-se, no particular, com os pressupostos da liminar em mandado de segurança, 
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seja quanto aos fundamentos jurídicos, seja no que pertine à prova da matéria fática. Não 

basta alegar, há que se provar, não obrigatoriamente mediante documentos, mas de forma 

clara e induvidosa (dúvida razoável); deve a parte produzir uma prova capaz de autorizar a 

própria procedência do pedido em sentença de mérito.  

O outro requisito comum repousa na “verossimilhança da alegação", que se refere 

ao juízo de convencimento a ser feito em torno de todo o quadro fático invocado pela parte 

que pretende a antecipação da tutela, não apenas quanto à existência de seu direito subjetivo 

material, mas também e principalmente, no relativo ao perigo de dano e sua irreparabilidade, 

bem como ao abuso dos atos de defesa e procrastinação praticados pelo réu, em suma, que os 

fundamentos invocados sejam relevantes e escorados em prova idônea, conduzindo a um juízo 

de convencimento.  

 

3.3.2 - Específicos: fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Abuso do 

direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. 

 

Exige o art. 273, I, do CPC, especialmente, para a tutela antecipada com natureza 

de provimento cautelar, que a parte requerente demonstre sofrer fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. 

Aí repousa o "periculum in mora" - também requisito para a antecipação da tutela 

objeto do art. 461, §3º, do CPC, isto é, nas ações que visem ao cumprimento das obrigações 

de fazer e não fazer. 

Com maestria, Pontes de Miranda explica que "o perigo justifica a urgência" e o 

"perigo iminente, a cautela", e que quando o legislador se refere a "fundado receio" está a 

excluir a "distinção entre dano eventual e dano iminente". E prossegue: "o receio consiste em 

se considerar que algo de mau vai ocorrer, ou é provável que ocorra. A probabilidade é 

elemento necessário; não se pode recear o que não é possível, nem mesmo o que dificilmente 

ocorreria", competindo ao juiz aferir o grau de probabilidade. Quanto à gravidade da lesão ou 

a dificuldade da reparação (as circunstâncias no caso do art. 273, I, sob comento, são 

alternativas, ao contrário do que o CPC exige no art. 798 para que o juiz possa determinar 

medidas cautelares provisórias inespecíficas), é preciso, para sua configuração, que haja o 

temor de lesão grave ou que não possa ser reparada facilmente. Não se cuida, propriamente, 

quando do acautelamento, de perquirir se o direito do postulante se acha em perigo, mas sim 
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se esse perigo poderá agravar-se, a ponto de consumar o dano irreparável, se se aguardar a 

sentença de mérito. 

Em suma, cuida-se de verificar a presença do risco concreto (e não hipotético ou 

eventual), atual (ou seja, o que 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 princípio da necessidade. 

Quando a tutela antecipada se fundar no art. 273, II, do CPC, a parte requerente 

deve demonstrar a má-fé do réu, abusando do direito de defesa ou agindo com manifesto 

propósito protelatório. 

Tais expressões permitem várias interpretações e deverão ser avaliadas em cada 

caso concreto, tendo em conta a finalidade da lei, observando-se que se está diante de 

condutas distintas. 

Por abuso do direito de defesa se deve entender - em cotejo com a definição 

ofertada pelo próprio CPC, no art. 17, I e II, para o litigante de má-fé - quando o réu formula 

"defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso", ou seja, que aduz defesa 

inconsistente, abrangendo o conceito de defesa não só a contestação de mérito, propriamente, 

como também as defesas indiretas e as objeções processuais, desforradas de razoável 

fundamentação. Também quando alterar a verdade dos fatos, seja omitindo conscientemente 

fatos relevantes, seja, por exemplo, servindo-se de falso testemunho.  

O abuso referenciado ocorre quando se exercita, além do limite necessário, o 

direito que se tem, ou quando esse exercício objetiva não alcançar a tutela que a ele se associa 

e é devida a seu titular, sim outro fim, mesmo lícito que seja ou moralmente justificável. Todo 

desvio de finalidade é um abuso. 

O "propósito protelatório", igualmente, encontra apoio para ser esclarecido na 

qualificação do litigante de má-fé objeto do mesmo art. 17, IV, V, VI e VII, do CPC, ou seja, 

"opuser resistência injustificada ao andamento do processo", "proceder de modo temerário em 

qualquer incidente ou ato do processo", "provocar incidentes manifestamente infundados" ou 

"interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório" (nessa última hipótese, redação 

dada pela Lei nº 9.668, de 23/6/1998). 

Exemplos de condutas protelatórias usualmente reconhecidas pela jurisprudência 

são a interposição de recurso para discussão de matéria preclusa, a retenção indevida dos 
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autos processuais e os atos atentatórios à dignidade da justiça, tais como a resistência 

injustificada às ordens judiciais. 

Ressalta Antônio Cláudio da Costa Machado que "propósito protelatório é um 

estado psicológico do réu, traduzido numa intenção que pode ter correspondência com um 

sem-número de atos que se praticam durante todo o curso do processo, passando, inclusive, 

obviamente, pelo próprio ato inicial de defesa...o que se pode concluir preliminarmente é que 

todo ato malicioso, ou de má-fé, que o demandado pratique sem se valer da defesa, ou 

posteriormente a este ato que a lei chama de defesa, deverá se qualificar como eivado de 

propósito protelatório". 

 

3.4 - REVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO 

 

Para merecer a tutela antecipada, a parte, seja sob a invocação do item I, seja do 

item II, do art. 273, do CPC, deverá, além de trazer a prova inequívoca e a verossimilhança da 

alegação, demonstrar que a providência é reversível (art. 273, §2º, do CPC). 

Tal exigência decorre da garantia do devido processo legal e da natureza cautelar 

do instituto. 

A irreversibilidade proibida, no caso, refere-se à situação de fato, que, embora 

passível de alteração pela antecipação da tutela, possa ser recomposta, devolvida ao estado 

anterior. Resta a dúvida se isso poderá ser feito mediante indenização, já que a lei assim não 

prevê. 

Interessa, porém, estabelecer a distinção entre irreversibilidade e satisfatividade. É 

irreversível a medida que dá o tom de definitividade à pretensão da parte, esvaziando o campo 

decisório da sentença final, considerada a realidade fática sobre a qual não mais poderá atuar. 

Satisfatividade, por sua vez, não significa irreversibilidade, mas sim a proteção do direito 

invocado. Então, é equivocado afirmar-se que os provimentos cautelares não podem ter 

efeitos "satisfativos" - erro em que incorre boa parte da doutrina e da jurisprudência desatenta. 

Podem, sim. E devem. O que não se admite é que sejam irreversíveis.  
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3.5 - REVOGAÇÃO E MODIFICAÇÃO 

 

Como corolário da reversibilidade e da provisoriedade da tutela antecipada, tem-se 

que ela também pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, em decisão 

fundamentada (CPC, art. 273, §4º). 

Quem revoga ou modifica é o juiz (ou o relator, quando se tratar de processo que 

tramite em tribunal), independente de provocação da parte, que havia concedido a antecipação 

da tutela, diante de uma situação de fato ou de direito que desautoriza a permanência da 

antecipação, reexaminando as circunstâncias que o levaram a deferir a medida.  

É claro que a tutela antecipada pode ser desfeita, ainda, se for provido o recurso 

pela instância superior visando à sua reforma, ou mesmo a anulação por eventual vício, como 

a falta de fundamentação para a concessão, por exemplo. 

A expressão "a qualquer tempo" deve ser entendida até a sentença definitiva, de 

sorte que a revogação pode ocorrer por despacho, antes da sentença, ou na própria sentença de 

mérito. Se a alteração se der na segunda instância, em decorrência do exercício da 

competência recursal, estar-se-á diante de reforma (ou anulação) da antecipação da tutela, e 

não de revogação ou modificação.  

 

3.6 - OBJETO DO PEDIDO 

 

O que se antecipa é a tutela pedida pela parte, total ou parcialmente. Impossível, 

conseqüentemente, o deferimento de tutela estranha ao requerido, sob pena de julgamento 

"extra petita". Vigora aqui o princípio da adstrição do "decisum" ao pedido. 

Como o objetivo da antecipação é a própria tutela que seria concedida no futuro, e 

não somente uma providência destinada a assegurar os efeitos do processo principal, como 

ocorre com as medidas cautelares comuns, é óbvio que não pode haver divergência entre o 

pedido ou tutela buscada e a tutela que se quer antecipar. Permite também a lei que se defira 

apenas uma parte da tutela, mas não que o juiz delire do pedido. 
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3.7 -  LEGITIMAÇÃO ATIVA PARA O PEDIDO 

 

O art. 273, "caput", do CPC, fala em "requerimento da parte" e "tutela pretendida 

no pedido inicial". Se se refere a "parte" é porque o legislador não quis limitar a titularidade 

do pedido ao autor, apenas. Mas quando diz "pedido inicial", induz à conclusão de que a 

tutela pode ser requerida pela parte que está na posição de formular um pedido inicial.  

Parte, no caso, deve ser entendida no sentido processual, ou seja, quem demanda 

ou é demandado em juízo. Nesse contexto não se inserem os terceiros que não estejam 

exercitando o direito de defesa. 

 

3.7.1 - Do autor 

 

Assim, de plano, tem legitimidade para requerer a antecipação da tutela o autor, ou 

seja, quem pede, em nome próprio ou de outrem, a tutela jurisdicional. O autor está 

legitimado, assim, ordinária e extraordinariamente, para requerer a tutela antecipada. É para 

ele que, basicamente, dirige-se o instituto. 

 

3.7.2 - Do réu 

 Em um primeiro momento parece impossível reconhecer-se a legitimidade ao réu. 

Com certeza isso se verifica relativamente à tutela antecipada com apoio no art. 273, II, do 

CPC, mesmo porque, nesse caso, a antecipação tem natureza sancionatória da própria má-fé 

do demandado. 

Mas na hipótese do art. 273, I, do CPC, admite-se que o réu, preenchidos os 

requisitos legais, também possa pedir a antecipação da tutela. Porém, para tanto, é necessário 

que esteja colocado na posição de "autor" dentro da relação processual. Isso se verifica nas 

chamadas ações dúplices, ou seja, aquelas em que o demandado pode formular pretensão em 

face do autor, e não apenas se defender, na própria contestação, como nas ações possessórias, 

na de prestação de contas, na divisória, nas de procedimento sumário, na ação revisional de 

aluguel, em suma, quando o réu se transformar em demandante, como exemplos, nos casos de 

reconvenção, denunciação da lide, ou quando ele propuser ação declaratória incidental, ou 

oferecer embargos à execução, situações em que, de plano, vislumbra-se legitimidade para 
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que postule a antecipação da tutela - não da tutela reivindicada pela parte contrária, mas sim a 

pretendida por ele mesmo. 

É óbvio que não se poderá cogitar de réu, nessa qualidade, pedir a tutela 

antecipada para o autor, embora, pelo menos em tese, num exercício de imaginação, se possa 

vislumbrar que ele tenha interesse de evitar uma condenação futura, na sentença de mérito, 

que, de alguma forma, lhe seja mais onerosa. Nesse caso, há de se receber a manifestação do 

demandado contrária aos seus interesses como verdadeiro reconhecimento do pedido do autor 

- jamais como requerimento de antecipação da tutela a favor do adversário. 

Se o réu, para pedir a antecipação da tutela, deve se travestir de autor, não é de 

todo errado dizer que demandado (nessa posição da relação processual) não tem legitimidade 

para tal. 

 

 3.7.3 - De terceiros 

 

Em primeiro lugar, é de se indagar se o próprio juiz pode antecipar a tutela, "ex 

officio". Pela dicção do art. 273, "caput", a resposta deve ser negativa, atendendo-se, ainda, ao 

princípio dispositivo. 

               Calmon de Passos nega a possibilidade de deferimento pelo magistrado 

independente de pedido, ainda que se trate de interesse indisponível, visto que o juiz deve 

manter-se distante, visando a melhor alcançar a verdade dentro do processo. É razoável esse 

entendimento, mesmo porque a antecipação da tutela necessita de providências próprias do 

requerente, quais sejam, a prova inequívoca e a verossimilhança da alegação, e, no direito 

processual civil brasileiro, não é dado a nenhum juiz o poder de conceder a tutela jurisdicional 

sem que a parte interessada requeira. 

Quanto ao Ministério Público, é induvidosa a legitimidade para requerer quando 

atuar como parte, propriamente. Sérgio Bermudes admite que isso se dê na qualidade de 

demandante e como "custos legis", e Antonio Cláudio da Costa Machado reconhece a 

legitimidade do "Parquet" ao atuar como curador especial do incapaz e do réu preso ou do 

revel citado fictamente, porque arrimado em legitimação "ad causam", mas a rechaça quando 

oficiar sob a "legitimação interventiva assistencial" (coadjuvando os incapazes ou como 

curador das fundações nos casos em que não está promovendo a defesa delas) e quando atuar 

como "custos legis", isto porque - assevera - "o que defende o custos legis é o interesse do 

Estado de ver a lei perfeitamente aplicada a situações jurídicas de extrema relevância social. É 
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um interesse identificável com o próprio Estado-juiz e completamente distinto do das partes, 

compreendendo-se "parte" no sentido formal.  

Além das partes e do Ministério Público quando em gozo da legitimação "ad 

causam", reconhece-se o direito de pedir a tutela antecipada ao terceiro opoente (entendendo-

se a oposição dotada de natureza jurídica de ação), e a quem, enfim, tiver legitimidade para 

promover a execução da tutela, provisória ou definitivamente, tais como os litisconsortes ou 

terceiros intervenientes. 

 

3.8 - DA COMPETÊNCIA 

 

De regra, a antecipação da tutela compete ao juiz a quem couber examinar a tutela 

final de mérito. Se em primeira instância, a competência é do juiz competente para proferir a 

sentença de mérito. Se no tribunal, ao juiz-relator ou ao próprio colegiado que examinará o 

recurso, conforme dispuser o respectivo regimento interno. Neste caso, a antecipação deverá 

corresponder à tutela visada no recurso. 

Merece destacar, outrossim, que o tribunal poderá ser chamado a reexaminar a 

decisão que antecipou, ou não, a tutela, já que recorrível (agravo), atuando em sede recursal 

sobre a decisão interlocutória proferida na instância inferior. Então, ingressará, 

necessariamente, no próprio juízo de cabimento da antecipação da tutela, tendo em conta as 

mesmas condições existentes à época em que examinada na primeira instância, e antecipará a 

tutela provisória desejada, ou reformará a tutela que tenha sido antecipada indevidamente. 

O tribunal poderá ser acionado, outrossim, em processo de sua competência 

originária, e não sob a competência recursal. Na hipótese prevalecerá, também, a regra 

regimental acerca de quem deva examinar o pedido de antecipação da tutela (juiz-relator ou 

colegiado). 

Se a antecipação da tutela se der por juízo absolutamente incompetente, será nula, 

como nulos são todos os atos praticados nessa situação. 

 

3.9 - DO PROCEDIMENTO E OPORTUNIDADE PARA O REQUERIMENTO E 

PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 
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No caso de pedido fundado no item I do art. 273, do CPC, a antecipação da tutela 

poderá ser requerida na petição inicial ou depois, em petição distinta - nunca antes daquela. 

Quando se cogita do item II desse art. 273, deve-se aguardar, pelo menos, o prazo 

de defesa do réu, quando, só então, será possível avaliar sua conduta processual. 

O Código não estabelece rito especial para processamento do pedido, nem exige 

prévia audiência da parte contrária. 

Assim, deve ser processado nos próprios autos, bastando que o requerente satisfaça 

os requisitos alinhados no art. 273, I ou II, e §2º, do CPC, facultando-se a audiência da parte 

requerida. 

Deve-se reconhecer ao legitimado para o pedido de antecipação da tutela o direito 

de escolher a oportunidade para formulá-lo, sem risco de preclusão. É esse o objetivo do 

legislador que emerge do citado art. 273, desde quando não se fixou prazo para formulação do 

pedido de antecipação. 

Quanto ao momento para apreciação, tem-se admitido que ocorra antes da 

sentença (instante ideal) ou simultaneamente com a sentença, e, nesse caso, a antecipação da 

tutela teria a finalidade precípua de permitir a imediata execução da tutela, a título provisório, 

independente do recurso que se venha a interpor contra a sentença. Depois de proferida a 

sentença, a tutela somente poderá ser buscada no tribunal competente para conhecer de tal 

recurso. Em qualquer caso, o juiz deverá indicar de modo claro e preciso as razões de seu 

convencimento (CPC, art. 273, §1º), ou seja, deve fundamentar a decisão. 

 

3.10 - IMPUGNAÇÃO RECURSAL 

 

O ato jurisdicional que decide sobre o pedido de antecipação da tutela é de 

natureza interlocutória - decisão interlocutória, portanto - posto que não põe fim à lide. 

Em sendo assim, o recurso adequado para hostilizá-lo, no direito processual civil 

brasileiro, é o agravo, conforme art. 522 do CPC. Com efeito "a decisão que concede ou 

denega a tutela antecipada comporta agravo...idem, quanto à que revoga ou modifica tutela 

antecipada concedida".  

Merece detido exame, porém, a situação recursal quando a antecipação é 

outorgada no mesmo ato formal que a tutela final, ou seja, no corpo da própria sentença, visto 
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que tal ato desafia outra modalidade recursal (apelação, art. 513 do CPC, na primeira 

instância). 

Como visto, a tutela antecipada e a tutela final ou definitiva podem ser efetivadas 

no mesmo ato - sentença - sendo que aquela deve preceder a esta no texto do "decisum". A 

solução que se vem firmando é pela admissibilidade do duplo ataque recursal, 

simultaneamente: um, o agravo, para a antecipação da tutela; outro, a apelação, para guerrear 

a tutela final. Isso decorre da possibilidade de se cindir o provimento jurisdicional portador de 

uma decisão interlocutória (a antecipação da tutela, provisória, fundada na verossimilhança 

das alegações) e outra de natureza terminativa do feito, temperando-se o princípio da uni-

recorribilidade recursal para ressalvar o princípio da correlação do recurso ao ato judicial.  

No caso, o agravo teria a finalidade de impedir a execução provisória da tutela 

antecipada ou, na prática, dar efeito suspensivo à apelação. Quanto à apelação, presta-se para 

buscar a reforma, propriamente dita, da tutela final e definitiva constante da sentença. Se a 

parte sucumbente manejar somente esse último recurso, não terá como estancar a execução 

provisória autorizada pela antecipação da tutela, que produz efeitos até que seja revogada, 

modificada, reformada ou substituída pelo próprio provimento definitivo que a confirmar e na 

figura de quem passará a produzir efeitos. 

Há de se zelar, porém, para que o agravo seja julgado antes da apelação. 

 

3.11 - TUTELA ANTECIPADA E TUTELA CAUTELAR 

 

Importante frisar os traços distintivos básicos das tutelas antecipada e cautelar, no 

contexto da cautelaridade. 

Humberto Theodoro Júnior adverte que o instituto da tutela antecipada não veio 

para prejudicar o processo cautelar, mas sim para aprimorar o sistema preventivo, de sorte que 

se deve ter o cuidado de não criar abismos entre os dois, sob pena de debilitar os instrumentos 

destinados à efetividade da justiça, salientando que na Europa não há o intuito de marcar as 

diferenças, mas sim de reunir os institutos - medidas conservativas e antecipativas.   

Acrescente-se ao rol das distinções que a tutela objeto do art. 273 do CPC não 

pode ser antecipada pelo juiz "ex officio", ao passo que, no processo cautelar, além dos 

procedimentos cautelares específicos, o CPC, no art. 798, o autoriza a "determinar as medidas 

provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do 
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julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação", e que, por 

outro lado, a antecipação da tutela também se opera em casos sem a finalidade acautelatória, 

qual seja, de acordo com o art. 273, II, do CPC (tutela sancionatória). 

 

3.12 - EXECUÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA 

 

O art. 273, §3º, do CPC, diz que "a execução da tutela antecipada observará, no 

que couber, o disposto nos incisos II e III do art. 588." Esse art. 588 do CPC trata da execução 

provisória da sentença, e determina que ela seja feita tal qual a execução definitiva, com as 

seguintes ressalvas: "não abrange os atos que importem alienação do domínio, nem permite, 

sem caução idônea, o levantamento de depósito em dinheiro" (item II) e "fica sem efeito, 

sobrevindo sentença que modifique ou anule a que foi objeto da execução, restituindo-se as 

coisas no estado anterior" (item III), sendo que, nesse caso, se a modificação ou anulação da 

decisão exeqüenda for parcial, a ineficácia da execução atingirá somente essa parte. 

A expressão "no que couber" traz algumas discussões acerca da real intenção do 

legislador ao remeter a execução da tutela antecipada para as regras da execução provisória da 

sentença. 

Vê-se que a tutela antecipada admite execução. Essa "execução, em si, não é 

provisória, mas sofre algumas restrições próprias da provisoriedade, exatamente porque está 

sujeita a se prejudicar pelo julgamento definitivo". 

Ovídio Baptista da Silva assegura que não é somente o efeito condenatório que 

pode ser antecipado, mas sim os efeitos, logo, isso abrange os efeitos condenatórios, 

executivos e mandamentais do provimento reivindicado, e arremata que a efetivação desses 

dois últimos há de se operar mediante a promoção do processo de execução, tal qual se 

executa a sentença condenatória, ou a sentença do mandado de segurança, ou, ainda, das 

possessórias - por exemplo - que já trazem em si um conteúdo executivo, vislumbrando-se, 

nisso tudo, uma evolução teórica e a quebra da separação rígida entre conhecimento e 

execução. 

Luiz Guilherme Marinoni, depois de afirmar que, no fundo, a provisoriedade 

refere-se ao título executivo judicial, e não à própria execução, pensa que, nada obstante o 

conteúdo do art. 273, §3º, do CPC, nem sempre a tutela antecipada atuará em observância aos 

itens II e III, do art. 588, do CPC. Quando se tratar de tutela antecipada de soma, em princípio 

deve ser obedecido o rito da execução por quantia certa, ressalvando, porém, os casos de 
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alimentos, quando se aplicarão os meios executivos da tutela alimentar. Reconhece, 

outrossim, que a execução realizada através da expropriação é morosa e pode esvaziar a tutela 

antecipada, quebrando o ideal de efetividade, merecendo que se busquem alternativas de 

conformidade com o caso sob exame, como a execução sob pena de multa - muito eficaz 

quando o devedor possuir patrimônio. Assegura, ainda, que a tutela antecipada pode se valer 

desses meios mais eficazes que a própria execução reservada para a tutela definitiva, ante a 

urgência de que se reveste.  

O certo é que a doutrina vem sentindo a necessidade de, para dar seguimento à 

própria eficácia da tutela antecipada, implementar a execução imediata para os provimentos 

de conhecimento ou declaratório (provimento meramente declaratório, provimento 

constitutivo e provimento condenatório), a exemplo dos provimentos executivos "lato sensu" 

- como a sentença de despejo que traz em si a força de executividade, bastando-lhe simples 

mandado para cumprimento - e dos provimentos mandamentais, que em vez de somente 

condenar, condenam e mandam, alcançando cumprimento, também, através de simples 

mandado. 

 Então, considerada essa necessidade de assegurar a efetividade da própria tutela 

antecipada através de meios executivos rápidos e eficazes, e tendo em vista que o §3º do art. 

273, do CPC, remete-a à execução provisória comum "no que couber", não será errado efetuar 

a execução imediata tal qual os provimentos executivos "lato sensu" e mandamentais, 

mediante mandado de cumprimento sob cominação de pena pecuniária ou mesmo de 

configuração do crime de desobediência. 
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4 - DO CABIMENTO DAS TUTELAS DE URGÊNCIAS E SUA FUNGIBILIDADE 

EM AÇÂO RESCISÓRIA 

  

Ante os termos peremptórios do artigo 89 do CPC, “A ação rescisória não 

suspende a execução da sentença rescindenda", porquanto esteja tal decisum blindado pelo 

áureo manto da coisa julgada, prevista constitucionalmente (artigo 5º, XXXVI da CF). 

 A doutrina majoritária, porém, sensibiliza-se e pondera princípios para sopesar as 

garantias da res judicata com os mecanismos existentes no sistema com vistas a salvaguardar 

a utilidade e a efetividade da função jurisdicional (v.g., o artigo 798 do CPC). Nesse passo, 

propugna-se a harmonização das regras do respeito à coisa julgada e da efetividade do direito 

de ação, ambas alçadas ao status de garantias constitucionais pétreas. 

 Inconteste a dificuldade que surge quando, no caso concreto, a aplicação de uma 

regra implicar em desprestígio à outra, conforme verificar-se-á no curso da ação rescisória 

quando a execução da sentença rescindenda acarretar, nos dizeres de Teori Albino Zavascki, 

“comprometimento irremediável ou de difícil reparabilidade ao direito que o autor da ação de 

rescisão afirma ter”.  

 No quadro de dissenso doutrinário pátrio, a discussão ainda paira sobre o 

confronto da preservação absoluta da coisa julgada e dos seus efeitos em contraposição à 

suspensão dos efeitos executivos da sentença rescindenda, em nome da utilidade da função 

jurisdicional. 

 Com espeque no entendimento de Teresa Arruda Alvim, para quem a suspensão 

da execução da sentença rescindenda descarta a viabilidade de ação cautelar, reclamando o 

remédio mais célere do writ, Teori Zavascki, uma das referências nacionais sobre o tema, 

assevera que a suspensão da sentença rescindenda tem natureza antecipatória e que “Sendo 

assim, o pedido de suspensão da sentença rescindenda não está sujeito a ação cautelar 

autônoma, devendo, isto sim, ser formulado na própria ação rescisória, com estrita 

observância do procedimento das medidas de antecipação de tutela”.  

  Galeno Lacerda sustenta, em relação à ação rescisória enquanto lide nova, dotada 

do fim legal e constitucional de cassar a sentença viciada, que “Se se revestir, desde logo de 

fumus boni iuris e se houver periculum in mora, em virtude da execução atual ou virtual do 

julgado rescindendo , legitima-se, portanto, de modo inequívoco, o uso de outra ação, de outra 

função jurisdicional, cuja finalidade consiste, precisamente, em tornar possível, útil e eficaz o 

resultado da ação rescisória”. Ainda para Lacerda, escapa da relação entre a ação cautelar e a 
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demanda cuja eficácia ela visa a garantir — a própria ação rescisória — a homogeneidade e 

identidade de ação e de função necessárias à avocação do princípio accessorium sequitur 

principale.  

 Nessa hipótese, desnatura-se a acessoriedade da ação cautelar ajuizada com o fito 

de obter liminar e suspender a execução da decisão rescindenda, não funcionando aquela 

propriamente como acessória desta demanda principal (rescisória). 

 Calmon de Passos é enfático ao vaticinar que “no tocante à rescisória inadmitir a 

cautelar invocando-se a coisa julgada da ação rescindenda vale zero, porquanto se esta coisa 

julgada está sub judice, o que passa a ser relevante é a probabilidade da futura sentença 

favorável ao autor da rescisória”. 

Dessa mescla decorre que a solução gravita em torno da fungibilidade das tutelas 

de urgência. Antecipação de tutela, de um lado; ações ou medidas cautelares, de outro. 

 Diante dos pontos de semelhança e frente às diferenças substanciosas quanto à 

concessão das diferentes modalidades de tutela pelo magistrado, a indagação que se faz reside 

na “mão-dupla” do aviamento das medidas que visem os efeitos de uma sob o nomen juris de 

outra. Em outras palavras: poderia o juiz receber a cautelar quando necessária a tutela 

antecipada? Pode apreciar um pedido de antecipação de tutela quando apropriada a cautelar? 

   A doutrina se inclina, de forma esmagadora, para o acatamento da fungibilidade, 

a teor do próprio parágrafo 7
o
 do artigo 273 do CPC, que prescreve o antídoto legal para o mal 

decorrente do manejo equivocado das tutelas de urgência.  

 Em consonância com o princípio da instrumentalidade da norma, a prioridade 

ultrapassa o dever da parte em pedir corretamente, albergando-se — ao reverso — na prova 

da existência dos pressupostos de concessão da medida hábil a remediar a situação posta ao 

juiz. O que importa é a existência dos requisitos à concessão, não a forma como se requer essa 

concessão. À luz da instrumentalidade das formas, aqui os fins justificam os meios, para o 

bem do jurisdicionado que carece de remédio eficaz contra perecimento de direito.  

 Humberto Theodoro Júnior posiciona-se contra a fungibilidade, tendo em vista as 

distinções estruturais entre tutela cautelar, enquanto medida de caráter conservativo que visa 

assegurar o resultado útil do processo principal, e a tutela antecipada, em que se realiza o 

direito da parte em caráter de satisfatividade. O requerimento equivocado fadar-se-ia à 

extinção sem julgamento de mérito, por falta de interesse processual. 

 Entretanto, é esmagadoramente predominante o entendimento que sufraga a 

fungibilidade total das tutelas de urgência, na esteira do parágrafo 7
o
 do artigo 273 do CPC, 
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recaindo algum dissenso quanto à fungibilidade de “mão dupla”. Para alguns, apenas a tutela 

cautelar pode ser concedida no lugar da tutela antecipada, mas não o contrário. 

 Primeiro, a concessão de tutela cautelar no lugar de tutela antecipada afigura-se 

tranqüila, pois quem pode o mais pode o menos. Trata-se de corolário da profundidade mais 

rasteira dos requisitos necessários à concessão da primeira em relação à segunda. Resta claro 

que o pretenso reconhecimento de prova inequívoca e da verossimilhança da alegação 

(necessários à tutela antecipada) possa não se aperfeiçoar de todo, encerrando, “apenas”, 

indícios de fumus boni juris (sem prova, ou com prova “não inequívoca”) e periculum in mora 

típicos da cautelar. 

 Segundo, na visão de Arruda Alvim, o reverso é impossível. Entende que “(...) se 

a parte requerer uma medida cautelar, nominalmente, mas que, em tudo e por tudo, seja uma 

tutela antecipada, inclinamo-nos pela possibilidade do juiz vir a conceder essa tutela 

antecipada, como tal, dado que, em tal hipótese, o erro terá sido, única e exclusivamente, de 

nomenclatura. Deverá, em tal hipótese, observar o procedimento da tutela antecipada e não 

processar essa medida em separado. Se, todavia - e, aqui respondemos ao âmago da questão -, 

a parte requerer medida cautelar, propriamente dita, e, portanto, de envergadura menor do que 

aquilo que poderia ter sido pedido no bojo de uma tutela antecipada, o juiz não poderá 

hipertrofiar o pedido da parte, acentuar os pressupostos do pedido, acabando por conceder 

aquilo que a parte não desejou, ou, em relação ao que não expressou a sua vontade. Aqui o 

juiz estaria impedido de conceder uma proteção maior do que a que foi solicitada”. 
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5 - DA VIABILIDADE DA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM SEDE DE 

AÇÃO RESCISÓRIA 

 

 A possibilidade de suspensão da execução de decisão transitada em julgado 

durante o processamento da ação rescisória sempre gerou muita discussão.  

                  Antes da vigência da Lei 8952/94, existia uma corrente que entendia não ser 

possível a suspensão da execução. Para tanto, fazia-se uma interpretação literal do disposto no 

artigo 489 do Código de Processo Civil, como também sustentava-se a violação ao princípio 

constitucional da coisa julgada (intangibilidade da coisa julgada). 

          Afora a existência de regra expressa no sentido da impossibilidade de suspensão 

dos efeitos da decisão rescindenda, entendia-se que, em se tratando de uma execução 

definitiva (art. 587, §1º, do CPC), não haveria como uma ação autônoma (com características 

próprias) transformar a execução em provisória.  

                    Sustentando posicionamento diverso, existia, como dito, uma segunda corrente 

que admitia a utilização de medida cautelar com vistas à suspensão da execução do julgado 

rescindendo.  

                    Essa segunda corrente, ao longo dos anos, passou a ter maior aceitação - e é a que 

nos parece ser a que melhor analisava a questão. A interpretação da norma legal, onde se fazia 

expressa menção à vedação da suspensão da execução, não pode ser feita de forma estrita. Se 

a ação rescisória não tinha (não tem) o atributo de suspender a execução, nada impedia que a 

parte buscar essa suspensão por intermédio de outra ação como a cautelar, mercê da utilização 

do poder geral de cautela.  

                   Com a reforma de 1994, introduziu-se a antecipação de tutela no art. 273 do 

Código de Processo Civil. A partir de então, a jurisprudência adotou o posicionamento no 

sentido de que a suspensão da execução definitiva do julgado deveria ser obtida via 

antecipação de tutela, e não mais via medida cautelar, como ocorria até então.  

                     Se, em princípio, a sentença revestida dos efeitos da coisa julgada é intangível, 

deve-se atentar para o fato de que no biênio que se lhe segue, é vulnerável por meio de ação 

rescisória. Ora, tratando-se de dois instrumentos previstos no sistema - rescisória e 

antecipação de tutela - estando presentes os requisitos desta última (prova inequívoca da 

verossimilhança do alegado e periculum in mora), a interpretação sistemática do Código de 

Processo Civil há de permitir a antecipação de tutela no bojo de ação rescisória.  

                  Se assim já era, em face do poder geral de cautela do artigo 798, quanto mais 
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diante do artigo 273, que demanda não apenas fumus boni juris, mas prova inequívoca da 

verossimilhança.  

                   Nelson Nery Júnior, ao comentar o artigo 489, do Código de Processo Civil, tece 

uma análise sistemática da estrutura processual vigente, anotando que, in verbis: "Em casos 

excepcionais admite-se o ajuizamento de medida cautelar objetivando a suspensão da 

execução do julgado rescindendo, pois a presunção decorrente da coisa julgada é relativa 

(juris tantum), até que seja ultrapassado o prazo do CPC 495...".   

                  O óbice levantado por aqueles que entendem não ser possível antecipar os efeitos 

da tutela final pleiteada na ação rescisória, sob pena de afronta não só ao disposto ao artigo 

489 do Código de Processo Civil, mas também, e principalmente, ao princípio constitucional 

do respeito à coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, da CF/88) não se revela intransponível diante 

do argumento que, enquanto não ultrapassado o prazo de dois anos para a propositura da ação 

rescisória, a presunção de coisa julgada é relativa.  

                 Não se pode deixar de ter presente que, ao mesmo tempo que se reconhece a 

eficácia da coisa julgada e a impossibilidade de suspensão da execução, admite-se, em 

determinadas hipóteses, taxativamente previstas em lei, a propositura de ação autônoma 

(rescisória) para vulnerar decisão de mérito transitada em julgado.  

                  Essa relatividade possibilita ao julgador, quando da apreciação do pedido de 

antecipação de tutela, à luz do caso concreto, suspender a execução da decisão rescindenda, 

sem que isso, em absoluto, possa ser considerado como um ato colidente com disposições 

expressas.  

                  Essa parece ser a conclusão que melhor se coaduna com a interpretação 

sistemática do Código de Processo Civil, desde que, não se vislumbra incompatibilidade entre 

o instituto da antecipação de tutela e a ação rescisória.  

                  Nelson Nery Jr., referindo-se à antecipação de tutela (art. 273, do Código de 

Processo Civil, com a redação da Lei 8.952/94), assevera que: "Em hipóteses excepcionais a 

tutela antecipatória pode obstar a execução do julgado rescindendo".   

                  Parece evidente, senão óbvio, que a partir do momento que existe a possibilidade 

de, via ação autônoma, rescindir-se uma decisão de mérito, não existe qualquer óbice à 

aplicação do instituto da tutela antecipada como meio de tentar garantir a eficácia do 

provimento final que se busca nessa ação autônoma.  

                  Interessante destacar o posicionamento de RENAN LOPES que, ao analisar o 

tema, com precisão pondera: “afigura-se perfeitamente viável, legal e produtivo a utilização 

de tutela antecipada nas ações rescisórias, posto que agora expressamente prevista no 
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ordenamento jurídico processual e perfeitamente delimitado seu raio de atividade. O 

argumento da intangibilidade da coisa julgada perde seu vigor ante a possibilidade legal 

manifesta do manuseio da ação rescisória (demanda de natureza cognitiva - processo de 

conhecimento), com possibilidade, portanto, da concessão, da tutela antecipada".  

                  Percebe-se, assim, que com o advento da antecipação de tutela (L. 8.952/94), 

passou-se a admitir (com maior razão até, pois os requisitos para antecipação de tutela, no que 

diz respeito à certeza do direito são mais evidentes) este instituto como a via mais adequada a 

pleitear a suspensão da execução do julgado rescindendo, desde que presentes os requisitos, 

uma vez que, a pretensão deduzida - de antecipar um dos efeitos de eventual procedência da 

ação - possui caráter eminentemente satisfativo no plano fático, adiantando ao requerente o 

bem da vida pretendido na ação, não tendo mais cabimento para o mesmo fim, em princípio, 

as tão utilizadas, 'cautelares satisfativas'.  

                  A medida provisória 2180-35, de 24 de agosto de 2001,inovou em seu artigo 15, 

ao estabelecer que "aplica-se à ação rescisória o poder geral de cautela de que trata o art. 798 

do Código de Processo Civil", vindo de encontro com o entendimento predominante, no 

sentido de que com o surgimento do instituto da antecipação de tutela, inviável a tentativa de 

suspensão da execução da decisão rescindenda, via cautelar.  

                 O que se deve ter presente, no entanto, é que o § 7º do art. 273, inserido pela Lei 

10444, de 07 de maio de 2002, passou a admitir expressamente a fungibilidade entre os 

pedidos de antecipação de tutela e pedidos cautelares, na tentativa de preservar o direito da 

parte, ainda que esta não tenha utilizado o meio processual adequado.  

                  Dispõe-se neste art. 273, par. 7.º que "se o autor, a título de antecipação de tutela, 

requerer providência de natureza cautelar, poderá o juiz, quando presentes os respectivos 

pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter incidental do processo ajuizado."  

                 O relator da ação rescisória, vislumbrando que o pedido formulado na ação é 

fundado (CPC-273, caput), e ainda, que o atraso na entrega da prestação jurisdicional poderá 

tornar ineficaz o direito do autor (CPC-273, I), em nome da efetividade do processo, pode 

conceder a antecipação pretendida.  

                 A decisão final a ser proferida na ação rescisória, como toda decisão, deve ser 

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

momento que a ação rescisória é amplamente admitida em vários dispositivos da Constituição 

Federal, não teria sentido atribuir o direito de ação, e, ao mesmo tempo, não garantir a 

potencialidade de eficácia da sua eventual procedência.  

                 Ademais, a concessão da tutela antecipada afetará apenas o curso da execução do 
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julgado, em atenção ao princípio da efetividade do processo, não tendo o condão de alterar ou 

mudar os efeitos decorrentes da sentença que se busca rescindir e que se encontra, até decisão 

final de procedência da ação, acobertada pela autoridade da coisa julgada, ou seja, pela 

imutabilidade dos efeitos decorrentes da sentença, conforme bem demonstrou Liebman, que 

só serão modificados pelo eventual provimento de procedência da rescisória.  

                 O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionamento favoravelmente, em 

hipóteses excepcionais, à concessão de tutela antecipada em rescisória. A Segunda Turma, em 

acórdão relatado pelo Ministro Ari Pargendler, destacou a possibilidade de antecipação de 

tutela em sede de ação rescisória, consignando no corpo do julgado que a regra do artigo 489 

do Código de Processo Civil cede sempre que, sem a atribuição de efeito suspensivo à ação 

rescisória, se possa prever que o acórdão, mesmo se o pedido for julgado procedente, não terá 

mais utilidade prática para o caso em litígio.  

                  Nesse mesmo sentido é o entendimento da Quarta Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, onde se entende ser admissível, em tese, a antecipação de tutela.  

                  O Ministro Peçanha Martins, em recente julgamento, entendeu não ser possível a 

concessão de tutela antecipada em ação rescisória, a fim de evitar levantamento de valores 

incontroversos em execução garantida por penhora. Da análise do julgado, percebe-se que o 

relator colocou em dúvida o cabimento da ação rescisória, como forma até mesmo de 

justificar a impossibilidade de concessão da tutela pretendida (falta dos requisitos essenciais).  

                 O mesmo entendimento é compartilhado pelos tribunais locais, onde o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela final, preenchidos os requisitos essenciais, é amplamente 

admitida.  

                 Anote-se, ainda, que pela tutela antecipatória tem-se um processo de resultados, 

principalmente diante do fator tempo no processo, como destaca Luiz Guilherme Marinoni, 

"Preserva-se, assim, o princípio de que a demora no processo não pode prejudicar o Autor que 

tem razão e, mais do que isso, restaura-se a idéia - que foi apagada pelo cientificismo de uma 

teoria distante do direito material - de que o tempo do processo não pode ser um ônus 

suportado unicamente pelo Autor". 

Em face das considerações acima, no nosso entender, o entendimento (minoritário) 

que prevalecia antes da edição da Lei 8952/94, no sentido de não admitir a suspensão da 

execução da decisão rescindenda, via cautelar, é ultrapassado e não prevalece mais. 

                 Admitida a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela final (parcial ou total) 

em ação rescisória, cabe o julgador, ao analisar a hipótese concreta, diante do que lhe foi 

apresentado, aferir a relevância da fundamentação e a urgência no acolhimento do pleito.  
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                  A concessão de tutela antecipada em sede de ação rescisória não afronta norma 

legal ou constitucional, garantindo a efetividade do processo. 

É possível, consoante os precisos ensinamentos de Teori Albino Zavaschi, 'in' 

Antecipação de Tutela, São Paulo, Saraiva, 1997, pág. 186: 

"... não há dúvida de que a suspensão da execução da sentença rescindenda tem natureza antecipatória. A ordem 

de sustação, determinada pelo tribunal, é exemplo típico de medida com integral relação de pertinência em face 

da conseqüência jurídica resultante do direito afirmado pelo autor da ação rescisória. A abstenção imposta ao réu 

constitui, sem dúvida, comportamento que ele terá de adotar de modo definitivo, em caso de vitória do autor da 

rescisão. Suspender a execução do julgado rescindendo , não é, portanto, medida genuinamente cautelar, de 

simples garantia, de mera "segurança da execução", sem nenhum conteúdo satisfativo, destinada a viger apenas 

durante o curso da ação rescisória. Pelo contrário: é medida que, para evitar dano irreparável, antecipa um efeito 

da futura sentença de precedência ("execução para segurança") efeito cuja duração transcenderá à da duração do 

processo, indo cristalizar-se como efeito definitivo, se procedente a rescisória. (...)" 
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6 – CONCLUSÃO 

 

A formação da coisa julgada tem como conseqüência a convalidação de possíveis 

vícios no processo. Entretanto, pode surgir, com a coisa julgada, um novo vício: a 

rescindibilidade. Este vício pode vir a ser atacado pela ação rescisória, que é uma nova ação, e 

não um recurso. Uma sentença que pode ser rescindida não é uma sentença nula ou anulável, 

e sim válida e eficaz, mas que possui o vício da rescindibilidade. 

Já ao analisarmos a tutela antecipada vemos que tal instituto surgiu 

primordialmente para diminuir os danos que o tempo ou o excesso dele causa para a parte. 

Diante disso, não podem ser prejudicados direitos em face da demora do provimento 

jurisdicional final do processo, a sentença, o que seria caracterizado como uma denegação de 

justiça, ferindo direito fundamental. 

Para atenuar essa situação, protegendo, assim, o acesso à justiça e a efetividade da 

tutela jurisdicional, foram criados os instrumentos, as chamadas tutelas de urgência, que são a 

medida cautelar e a antecipação da tutela. A primeira é uma providência para garantir a 

execução do direito por conta de uma situação de urgência, quando preenchidos os requisitos 

fumus boni iuris e o periculum in mora. A segunda é uma antecipação do próprio pedido 

principal, é uma tutela satisfativa. 

O grande cerne gira em torno da redação do art. 489 do CPC: “A ação rescisória 

não suspende a execução da sentença rescindenda”.  

Durante muito tempo, fazia-se a interpretação literal desse artigo, ou seja, a 

jurisprudência e a doutrina entendiam ser impossível a concessão das tutelas de urgência nas 

ações rescisórias. Pouco a pouco, várias decisões vieram surgindo em sentido oposto, ou seja, 

admitindo as medidas cautelares inominadas para atribuir efeito suspensivo à sentença 

rescindenda. 

Com a reforma processual realizada pela Lei 8.952/94, passou a ser utilizada, com 

o fim de suspender a execução da sentença rescindenda, quebrando, assim, a regra expressa 

no art. 489 do CPC, o instituto da antecipação de tutela.  

Assim, como forma de proteção ao princípio da inafastabilidade do controle 

jurisdicional, que inclui o direito a um processo efetivo e tempestivo, aliado ao novo inciso 

incluído ao art. 5º da Constituição Federal através da emenda 45, não se pode negar meios de 

garantir o provimento final da ação rescisória em situações de urgência, simplesmente pelo 

fato de o legislador processual ter sido infeliz na redação dada ao art. 489 do CPC.  
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Com esse breve relato no que tange a ação rescisória, a tutela antecipada e por 

conseguinte a possibilidade da antecipação da tutela na ação rescisória, demonstramos a 

coerência tanto no que diz respeito a legislação atualmente vigente, na doutrina mais 

abalizada e na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Há - como foi mencionado ao longo 

do nosso estudo – divergências, mais possuem argumentos frágeis e que são facilmente 

derrubados. 

Concluo, portanto, que o nosso posicionamento é no sentido de defender a 

possibilidade de suspensão da execução da sentença rescindenda através do instrumento da 

antecipação da tutela, desde que preenchidos, é claro, os requisitos exigidos no art. 273 do 

CPC. 
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