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Resumo 

 
A solução dos conflitos, desde a proibição da autotutela, deve ser feita pelo Estado, 
em decorrência do monopólio da jurisdição. Todavia, esse monopólio, além de 
obrigar o Estado a solucionar todos os conflitos que surgirem, obriga-o, ainda, a 
prestar a jurisdição de forma eficaz, ou seja, não basta solucionar o litígio, tal 
solução deve corresponder exatamente àquilo que a parte conseguiria se exercesse 
a autotutela. Diante da necessidade da efetividade da jurisdição surgiu a 
preocupação com o tempo do processo. Se, por um lado, o processo necessita de 
tempo para ficar preparado para uma sentença, para garantir a certeza e segurança 
jurídica; por outro lado, a demora excessiva pode significar a perda daquele direito 
material objeto do processo, ou seja, verdadeira denegação da justiça. Visando 
equilibrar os princípios de segurança e certeza jurídica e de celeridade processual 
surgem as tutelas de urgência: cautelar e antecipatória. O objetivo do presente 
trabalho é abordar os aspectos referentes à tutela antecipada, ou seja, à 
antecipação dos efeitos concretos da sentença de mérito, demonstrando a 
possibilidade ou não dessa antecipação nas ações declaratórias. A possibilidade de 
concessão da tutela antecipada nas ações declaratórias é questão extremamente 
controvertida, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. A dificuldade do 
questionamento reside na existência ou não de efeitos concretos decorrentes de um 
provimento declaratório. Através do método lógico sistemático, analisar-se-á os 
posicionamentos existentes, buscando uma conclusão condizente com os objetivos 
do instituto da tutela antecipada, ou seja, com a efetividade processual. Num 
primeiro momento serão abordados os aspectos gerais acerca das ações 
declaratórias e da tutela antecipada. E a seguir os posicionamentos existentes a 
respeito do tema e conclusões pertinentes. 

 

Palavras-chaves: 

Tutela Antecipada 

Ação Declaratória 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho não tem a pretensão de esgotar um assunto tão 

complexo como a antecipação da tutela na ação declaratória, mas pretendemos 

trabalhar com as questões que entendemos ser relevantes, em relação ao tema. 

 

Pensamos que, antes de adentrarmos especificamente nessas questões e 

analisar como têm se manifestado os Tribunais a respeito do assunto, se faz 

necessária uma breve exposição do Instituto para uma melhor compreensão do 

trabalho. 

 

Quando o Estado assumiu o monopólio da jurisdição, ele pretendia realizar a 

solução de todos os conflitos evitando, desta forma a autotutela. Acontece que, com 

a multiplicação dos conflitos, a prestação jurisdicional tornou-se morosa, não 

conseguindo resolver de forma justa os problemas entre os indivíduos, uma vez que 

para que se tenha a realização da justiça é preciso que se tenha efetividade, dito de 

outra maneira, é preciso que não haja demora para o cumprimento da prestação 

jurisdicional. 

 

Então, com o objetivo da efetividade da prestação jurisdicional, o Estado 

passou a criar meios para conseguir a realização da justiça. 

 

Podemos dizer que, tanto a tutela cautelar quanto a tutela antecipatória 

serviram para, de alguma forma resolver o grave problema da morosidade da justiça. 

 

Contudo, e nesse momento é muito importante ressaltar que os instrumentos 

da tutela cautelar e da tutela antecipatória não se confundem, ao contrário, têm 

objetivos diferentes. 

 

A essência da distinção está nos objetivos. O objetivo da cautelar é proteger, 

enquanto que na antecipação de tutela o objetivo é realizar plenamente o direito 

proposto em causa, ainda que de forma provisória. 
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Como ensina o magistério do professor Humberto Theodoro Júnior, "a tutela 

cautelar apenas assegura a pretensão, enquanto que a tutela 

antecipatória realiza de imediato a pretensão. A antecipação de tutela somente é 

possível dentro da própria ação principal. Já a medida cautelar é objeto de ação 

separada, que pode ser ajuizada antes da ação principal ou no seu curso". 

 

Para deferir a antecipação da tutela o juiz deverá observar os requisitos do 

artigo 273 do Código de Processo Civil, que são: a) requerimento da parte; b) Prova 

inequívoca; c) Verossimilhança da alegação; d) abuso do direito de defesa ou 

manifesto propósito protelatório do réu. 

 

Para que se possa garantir o contraditório, ainda que a posteriori, não se 

admite a antecipação de tutela nos casos de irreversibilidade do provimento 

antecipado. 

 

O parágrafo 2º do artigo 273, do Código de Processo Civil afirma que "não 

se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado". 

 

O professor Luiz Fux critica o citado artigo porque, segundo ele, "em grande 

parte dos casos da prática judiciária, a tutela urgente é irreversível sob o ângulo da 

realizabilidade prática do direito". 

 

Comunga do mesmo entendimento o professor José Roberto dos Santos 

Bedaque para quem "a irreversibilidade, todavia, não pode constituir-se em 

impedimento absoluto à concessão da tutela antecipada. Além dos valores em 

conflito, deve-se levar em consideração, para a solução do problema, a 

circunstância de que a antecipação depende da verossimilhança do direito. Nessa 

medida, improvável tenha razão a parte contrária." 

 

Vale a pena lembrar que, de acordo com o parágrafo 4º do artigo em 



 

 

9 

 

 

comento, a medida liminar poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo, o 

que destaca a provisoriedade da tutela. 

No que concerne à legitimação, é preciso asseverar que tal instrumento se 

põe a disposição do autor. Todavia, o réu poderá pleitear a antecipação da tutela 

jurisdicional quando ele próprio ajuizou a demanda, como nos casos de reconvenção 

ou na resposta em ação de natureza dúplice (possessória, renovatória etc.), já que 

nesses casos o réu se torna demandante, não será mais parte passiva do processo. 
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1. Ação Declaratória e Antecipação de Tutela 

 

1.1. Conceito de Ação Declaratória 

A Ação declaratória é aquela na qual o interesse do reclamante se 

limita à firmação da existência, ou inexistência, de uma relação jurídica. O juiz 

evidencia o que no mundo do Direito já existia, eliminando a falta de certeza que 

sombreava a verdadeira vontade da lei. Ou seja, são aquelas ações que, na 

conformidade do artigo 4º do Código de Processo Civil, visam a declarar a certeza 

de existência ou inexistência de relação jurídica, ou de autenticidade ou falsidade de 

documento.  

 

A ação declaratória, prevista no art. 4º do CPC, tem sido pouco 

debatida nos meios jurídicos pátrios. São-lhe reservadas poucas linhas nas obras de 

Processo Civil básicas, e talvez por isso não seja tão utilizada como ação autônoma, 

quanto deveria. 

 

Em verdade, tal modo de invocação da jurisdição é poderoso instituto 

de prevenção de litígios, dirimindo incerteza objetiva surgida da análise da relação 

jurídica e de fatos (autenticidade ou falsidade de documento). 

 

Sua importância é inquestionável, e apesar da existência de vasta 

jurisprudência sobre o tema, ainda persistem problemas na sua aplicação e 

utilização. 

 

JOÃO BATISTA LOPES na sua excelente obra Ação Declaratória 

comenta que a ação declaratória é "inquestionavelmente um tema atual, uma vez 

que muitos de seus aspectos continuam a desafiar a argúcia dos processualistas e o 

tirocínio dos magistrados". 

 

PONTES DE MIRANDA argumenta que a ação declaratória é aquela 

em que prepondera a eficácia de declarar. De fato, as diversas espécies de ação, 

não albergam em seu bojo apenas um único efeito: a maioria delas por exemplo, 
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engloba ao menos o efeito condenatório ao pagamento dos ônus sucumbenciais. 

Assim, as ações declaratórias objetivam, principalmente, a declaração da existência, 

ou inexistência de uma relação jurídica, ou da autenticidade ou falsidade de um 

documento. Mas também possui, em menor extensão, outros efeitos. Destarte, ao se 

pleitear a declaração de uma relação jurídica, em segundo plano podem estar 

presentes efeitos condenatórios e/ou constitutivos, sem desconfigurar a ação como 

declaratória, posto que esta precipuamente buscará efeitos declaratórios. 

 

Podemos assim, conceituar a ação declaratória em consonância com o 

Código de Processo Civil atua: "é aquela que visa meramente (ou mais 

propriamente, na linha de pensamento de Pontes de Miranda, principalmente) a 

declaração da existência ou inexistência de uma relação jurídica, ou da falsidade ou 

autenticidade de um documento". A ação declaratória é então uma ação de 

conhecimento que apresenta efeitos fundamentalmente declaratórios. Segue o rito 

de procedimento ordinário. 

 

OVÍDIO BATISTA esclarece de forma bastante clara a utilidade da 

ação declaratória: "Aqui a tutela jurisdicional se esgota com a simples emissão da 

sentença e com a correspondente produção da coisa julgada. O bem da vida, neste 

caso, na terminologia chiovendiana, é justamente, e apenas, a obtenção de uma 

sentença com força de coisa julgada que torne absolutamente indiscutível, num 

eventual processo futuro, a existência, ou a inexistência, daquela relação jurídica 

que o Juiz declarou existir ou não existir". 

 

Outrossim, a ação declaratória pode ser utilizada para esclarecer a 

falsidade ou autenticidade de documentos. Esta subespécie de declaratória 

comumente ocorre na via incidental, com a missão de aclarar os meios instrutórios 

de outra espécie de ação. 

 

Mas, a ação declaratória autônoma tem um fascínio próprio, pela sua 

utilidade singular. Pois a coisa julgada, atribuindo à decisão a qualidade de 

imutabilidade, traz certeza e segurança jurídicas, que por si sós podem ser 
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necessárias e suficientes à solução de litígios, em especial na forma preventiva. Daí 

ser a ação declaratória potente instrumento de proteção de direitos, vantajoso 

particularmente em se tratando de causas ante o INSS, o Fisco, entre tantas outras. 

 

1.2. Objeto da Ação Declaratória 

A ação declaratória busca a eliminação da incerteza acerca da 

existência ou inexistência de uma relação jurídica ou da falsidade ou autenticidade 

de um documento, de sorte a se alcançar o valor da segurança emergente da coisa 

julgada. Tem por objeto pois, uma relação jurídica ou estado, abrindo-se exceção 

para a declaração de mero fato, somente quando se tratar de autenticidade ou 

falsidade documental. 

 

Não há consenso entre os autores a respeito do conceito de relação 

jurídica; mas Caio Mário da Silva Pereira doutrina: "É o vínculo que impõe a 

submissão do objeto ao seu sujeito. Impõe a sujeição de um a outro". 

 

SÍLVIO RODRIGUES esclarece: "Relação jurídica é aquela relação 

humana que o ordenamento jurídico acha de tal modo relevante, que lhe dá o 

prestígio de sua força coercitiva". 

 

E qual tipo de relação jurídica dá ensanchas à ação declaratória ? A lei 

não faz qualquer restrição, sendo consenso na doutrina e na jurisprudência que 

qualquer tipo de relação jurídica pode ser declarável, seja de direito público ou 

privado, contratual ou não. Pontes de Miranda esclarece : "Há ação declarativa para 

declarar-se, positiva ou negativamente, a existência da relação jurídica, quer de 

direito privado, quer de direito público, quer de direito de propriedade, quer de direito 

de personalidade, quer de direito de família, das coisas, das obrigações ou das 

sucessões, civis ou comerciais" (Tratado das Ações, RT, 1971, p. 335, idem, p.36) . 

 

Mais das vezes se confunde o fato com a relação jurídica, e, não sendo 

aplicável a ação declaratória a mero fato (salvo em se tratando de falsidade ou 

autenticidade documental), o que é opinião serena da doutrina e jurisprudência, o 
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processo acaba extinto por carência da ação. 

 

Em suma, ao se definir os limites da questão a ser apreciada em vias 

de ação declaratória, deve-se agir com cautela, para que não ocorra confusão entre 

fato e conseqüências do fato. NERY JR. em seu CPC Comentado afirma : "Não se 

deve confundir o fato com suas conseqüências jurídicas. Somente estas podem ser 

objeto da declaratória". 

 

Outrossim, a relação jurídica deve ser concreta, efetiva e atual ou 

pretérita, mas que seja capaz de gerar efeitos no presente, caso contrário, se 

resumiria a uma função meramente acadêmica. Também inadmite-se em se tratando 

de validade ou invalidade de relação jurídica : cabe tão-somente para declarar sua 

existência ou inexistência. É consenso na doutrina e jurisprudência. 

 

1.3. Natureza Jurídica da Ação Declaratória 

Devido às peculiaridades da ação declaratória, diversas teorias tentam 

estabelecer sua natureza jurídica: 

 

1.3.1. Teoria do Remédio Preventivo de Direitos 

Tendo em visto o escopo maior da ação declaratória ser a prevenção 

da violação a direitos, buscando evitar litígios, considera a ação declaratória como 

uma etapa anterior à ação propriamente dita, com natureza jurídica própria. No 

entanto, a prevenção de litígios que se procura evitar são aqueles que ainda estão 

por vir. Hoje em dia, tal teoria está completamente afastada, em face da aceitação 

unânime no meio jurídico pátrio de que o litígio está presente na ação declaratória, 

uma vez que o autor e réu sustentam posições antagônicas. 

 

1.3.2. Direito Potestativo 

Defende que a ação declaratória é espécie do gênero ação. Mas 

entende que a ação é um direito potestativo e concreto, dirigido contra o adversário. 

Atualmente a opinião prevalente é de que a ação é um direito abstrato, dirigido 

contra o Estado, que detém o poder de dizer o direito (jurisdição). 
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1.3.3. Ação como Direito Abstrato 

É o direito à tutela jurídica, favorável ou desfavorável. "Pois ela 

prescinde, para sua existência, de qualquer consideração do direito material. Funda-

se no interesse, e é quanto basta para legitimar-lhe a propositura" - Buzaid, 1943. 

 

WALDEMAR MARIZ DE OLIVEIRA JR., citado por João Batista Lopes 

na sua primorosa obra "Ação Declaratória", já por nós exaltada, aborda muito 

propriamente o assunto. Esclarece que sendo a ação um direito subjetivo, público, 

processual, autônomo, abstrato e instrumental, e, a ação declaratória espécie do 

gênero ação, possui esta a mesma natureza jurídica daquela. 

 

1.4. Condições da Ação Declaratória e Pressupostos Processuais 

1.4.1. Condições da Ação 

Como toda ação, devem ser observadas as condições gerais, do 

interesse de agir, legitimidade ad causam e possibilidade jurídica do pedido. 

 

Especial atenção deve ser dispensada ao interesse de agir, pois, 

embora afirme Barbosa Moreira que o conceito de interesse processual há de ser o 

mesmo para ação declaratória e para qualquer outra, na ação declaratória aquele se 

confunde muitas vezes, com o próprio mérito da causa. O interesse de agir 

consubstancia-se na necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, 

demonstradas por pedido idôneo lastreado em fatos e fundamentos jurídicos hábeis 

a provocar a tutela do Estado. O requisito da necessidade significa que o autor não 

dispõe segundo a ordem jurídica, de outro meio hábil à solução do conflito de 

interesses senão a propositura da ação. Também é preciso a demonstração de que 

o provimento jurisdicional demandado é adequado e idôneo a resolver o conflito. 

 

PONTES DE MIRANDA, com sua habitual perspicácia, defende 

que para o interesse de agir estar estabelecido basta o interesse jurídico à 

declaração, o qual ocorre desde que alguém afirma ou nega a relação jurídica que 

outrem tem interesse em afirmar ou negar, por que diz respeito a ele. 
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Ainda que nebulosa, a linha divisória entre o interesse de agir e o 

mérito da causa, não há como confundi-los porque, no campo das condições da 

ação, não se indaga se ocorreu violação ao direito ou se o autor tem razão, mas tão-

somente se os fatos narrados caracterizam, em tese, violação a direito ou situação 

que autorize a tutela pretendida. - Basta, pois, para a caracterização do interesse de 

agir, a alegação de fatos idôneos de que decorra a necessidade e utilidade do 

provimento jurisdicional. Devem ser aferidas pelo juiz objetivamente, em função dos 

fatos articulados pelo autor na inicial. 

 

Não existe interesse de agir quando se pede a declaração de relação 

jurídica futura ou pretérita. Mas haverá se se tratar do desenvolvimento futuro de 

relação jurídica já existente ou quando, relativamente a relação jurídica pretérita se 

questionar sobre seus efeitos no presente. 

 

A legitimidade ad causam , mais um dos requisitos da ação, consiste 

na autorização a figurar num dos pólos da relação processual, apenas quem detém 

a titularidade do direito material disputado, salvo se permitido por lei pleitear direito 

alheio em nome próprio (legitimação extraordinária). 

 

E a possibilidade jurídica do pedido nada mais é do que a 

admissibilidade de provimento do pedido submetido aos ditames do ordenamento 

jurídico pátrio. 

 

1.4.2. Pressupostos Processuais 

Quanto aos pressupostos processuais, podemos dizer que a existência 

válida e regular do processo é reconhecida quando são atendidos os positivos, e 

verificada a ausência dos negativos. 

 

- Pressupostos positivos: 

 

De existência: presença de jurisdição, formulação de pedido 
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consubstanciado em petição inicial, ocorrência de citação, a capacidade postulatória, 

esta última somente em relação ao autor. 

 

De validade: desenvolvimento regular do processo, ou seja, petição 

inicial apta, competência do juízo, imparcialidade do juiz, citação válida, capacidade 

processual. 

 

- Pressupostos negativos: litispendência, coisa julgada e perempção. 

 

CINTRA, DINAMARCO & GRINOVER in Teoria Geral do Processo, 14ª 

ed., Malheiros, São Paulo, resumem a obediência aos pressupostos processuais na 

fórmula pregada pela doutrina mais autorizada : "uma correta propositura da ação, 

feita perante uma autoridade jurisdicional, por uma entidade capaz de ser parte em 

juízo". 

 

1.5. Efeitos da Sentença 

Na ação declaratória obtém-se apenas um pronunciamento jurisdicional 

preceitual; a execução da decisão dependerá de uma posterior ação condenatória 

com vistas à execução. No entanto, a segurança da coisa julgada tornará essa 

segunda demanda bastante simplificada. 

 

Quanto à oponibilidade da sentença declaratória, tem-se duas 

nuances: 

 

 Em se tratando do reconhecimento ou não de existência de 

relação jurídica de uma das partes em face da outra, obviamente os efeitos 

restringir-se-ão aos limites determinados pelos pedidos contrários de ambas; 

 

 Caso tenha a ação por objeto a falsidade ou autenticidade 

documental, o juiz decidirá sobre a coisa em si, ou seja, acerca da qualidade 

fundamental do documento, operando então efeitos ‘erga omnes’, e não apenas 

entre os demandantes. 
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1.6. Prescrição 

A imprescritibilidade da ação declaratória é regra geral, mas se seu 

objeto disser respeito à pretensão de direito material, a prescrição ocorrerá no prazo 

previsto para ajuizar a ação que tutela aquele. Por exemplo: a ação para exigir 

obrigações cambiárias prescrevendo em três anos, a ação declaratória a ela 

relacionada irá prescrever em igual lapso temporal. 

 

Contudo, somente a ação de característica essencialmente 

declaratória, ou seja, a declaratória pura é imprescritível, mas quando a ação é 

também condenatória-constitutiva, sujeita-se à prescrição. É o entendimento que 

está consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores. 

 

1.7. Conceito de Antecipação de Tutela 

Cuida-se de estudo concernente à tormentosa questão da possibilidade 

de admitir-se a tutela antecipatória nas ações declaratória e constitutiva. Parte o 

autor da análise do Direito italiano para concluir que não há motivo hábil a impedir a 

constituição ou a declaração fundada em cognição sumária. Examina a viabilidade e 

utilidade das referidas tutelas em face do caso concreto, afirmando que. 

caracterizado o risco de dano irreparável na demora da prestação jurisdicional, faz-

se necessária a tutela antecipatória para que o direito dependente daqueles 

provimentos seja adequadamente assegurado. 

 

Tutela antecipada é o ato do juiz, por meio de decisão interlocutória, 

que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, 

quer em primeira instância quer em sede de recurso. 

 

No direito brasileiro, o instituto está previsto no artigo 273 do Código de 

Processo Civil que autoriza ao juiz conceder ao autor (ou ao réu, nas ações 

dúplices) um provimento imediato que, provisoriamente, lhe assegure o bem jurídico 

a que se refere a prestação do direito material reclamado no litígio. Diferencia-se das 

medidas cautelares eis que nestas a decisão visa resguardar o direito que será 
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definido posteriormente. Assim, no direito brasileiro, é considerada uma espécie do 

gênero tutela de urgência (a outra espécie seria a "medida cautelar"). 

 

Desse conceito surgem algumas considerações importantes. Em 

primeiro lugar, é necessário que se diferencie “tutela” de “provimento”. A tutela é o 

bem da vida pretendido pela parte, é o direito material objeto do processo, o pedido 

mediato. O provimento é a manifestação judicial, é a decisão, refere-se ao direito 

processual, é o pedido imediato. 

 

O caput do artigo 273 diz que a antecipação será dos efeitos da tutela 

pretendida, ou seja, será a antecipação dos efeitos do pedido mediato. 

 

Como se sabe, o autor ao ingressar com a ação formula dois pedidos: 

1) pedido imediato, em face do Estado, visando a prestação jurisdicional 

(provimento); 2) pedido mediato, em face da parte contrária, visando o bem da vida 

objeto do processo (tutela). Assim, o provimento é o meio para se alcançar a tutela. 

 

Tratando da distinção entre provimento e tutela diz Willian Santos 

Ferreira: 

 

(...) anteriormente ao processo, verifica-se a previsão 
legal aplicável (sem a eficácia concreta); no segundo momento, 
durante o processo, ter-se-á o reconhecimento da previsão 
legal aplicável (provimento – não importando se a ação é 
julgada procedente ou improcedente), e, por último, a 
concretização, materialização deste reconhecimento (tutela 
efetiva).  

 

Na tutela antecipada o que se antecipa são os efeitos do pedido 

mediato, dessa forma, não se concede o próprio bem da vida almejado, mas sim os 

efeitos deste. 

 

Sobre o conceito de tutela antecipada e a diferença entre antecipar o 

provimento e antecipar a tutela, diz Teori Albino Zavascki: 
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Antecipar significa satisfazer, total ou parcialmente, o direito afirmado 

pelo autor e, sendo assim, não se pode confundir medida antecipatória com 

antecipação da sentença. (...). Em outras palavras: não se antecipa a eficácia 

jurídico-formal (ou seja, a eficácia declaratória, constitutiva e condenatória) da  

sentença; antecipa-se a eficácia que a futura sentença pode produzir no campo da 

realidade dos fatos.  

 

Quando se diz que o juiz “poderá” antecipar os efeitos da tutela, não 

quer se dizer que o órgão jurisdicional tem discricionariedade. O juiz, neste caso, 

tem um poder-dever, presentes todos os requisitos exigidos para a concessão da 

tutela antecipada ele não poderá negar a antecipação pleiteada. 

 

A tutela antecipada não pode ser concedida ex officio, é indispensável 

o pedido expresso da parte, sem este o juiz não poderá antecipar os efeitos da 

tutela. Tal pedido pode ser feito a qualquer tempo do processo, na petição inicial, 

após contestação, durante a instrução, até mesmo em grau recursal. 

 

A tutela antecipada, com fundamento no perigo de dano irreparável ou 

de difícil reparação, pode ser concedida a qualquer tempo, ainda que inaudita altera 

parte, ou seja, sem a oitiva do réu. 

 

Esta possibilidade de antecipação sem a audiência da parte contrária 

não ofende os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois 

eles não são afastados, apenas postergados, trata-se de contraditório diferido. O réu 

após a concessão poderá interpor recurso e apresentar defesa. 

 

É possível a realização de audiência de justificação para produção de 

provas para embasar o pedido de antecipação. Assim, se não antecipado os efeitos 

da tutela de plano, por necessidade de mais provas, pode o juiz designar audiência 

e, após a colheita de provas orais, conceder ou não a antecipação requerida. 

 

Com relação à tutela antecipada quando há abuso do direito de defesa 
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ou manifesto propósito protelatório do réu, em regra, a concessão somente poderá 

ocorrer após a oportunidade de defesa do réu, pois é após essa fase que se pode 

analisar se houve ou não o abuso do seu direito de defesa. Porém, o manifesto 

propósito protelatório do réu pode ocorrer até mesmo antes da contestação, 

cabendo ao juiz analisar caso a caso a conduta do réu. 

 

Se, num primeiro momento, o pedido de antecipação é negado, a parte 

pode, a qualquer tempo, renová-lo, desde que, é claro, com novos fundamentos. 

 

A parte pode requerer a antecipação total ou parcial dos efeitos da 

tutela. Igualmente, o juiz pode deferir parcial ou totalmente o pedido de antecipação. 

O juiz pode, inclusive, adequar o requerimento de antecipação, buscando sempre a 

efetividade. 

 

1.7.1. Natureza jurídica 

Visa essa figura jurídica, primordialmente, a acelerar e proporcionar 

uma maior efetividade à prestação jurisdicional, diante da lentidão do curso normal 

do processo. 

 

O principal objetivo desse instituto foi de suprir a necessidade, que 

estava preocupando a consciência jurídica universal, para evitar o perigo da demora 

do processo, não deixá-lo transformar-se em providência inútil para cumprimento de 

sua função natural de instrumento de atuação e defesa do direito subjetivo material 

da parte vencedora. 

 

Alguns autores como Jean Carlos Dias e Luiz Guilherme Marinoni 

aprofundaram essas noções demonstrando que a antecipação de tutela é uma 

exigência do princípio da Jurisdição adequada, sobretudo quando se tem em vista a 

tutela de direitos fundamentais. 

 

Com certeza, um dos fatores mais importantes introduzidos por este 

instituto jurídico, é o fato de o inciso II, do artigo 273, do Código de Processo Civil, 
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não exigir a presença do periculum in mora, sendo suficiente, nesse caso, apenas 

que fique caracterizado qualquer comportamento reprovável do réu. Dessa forma, 

qualquer processo de conhecimento, seja ele ordinário ou sumário, é possível lhe 

ser atribuída a antecipação do provimento de mérito, vindo ao seio jurídico, pelo 

menos em parte, a idéia de celeridade da prestação jurisdicional. 

 

 

1.8. Possibilidade da Antecipação de Tutela na Ação Declaratória 

A questão da tutela antecipatória em face da ação declaratória, 

certamente o problema mais difícil posto pela recente reforma do Código de 

Processo Civil, tem tradicionalmente, o entendimento doutrinário de que as ações 

declaratórias se limitam à obtenção de declaração judicial, cabendo ao autor, caso 

pretenda a satisfação do direito que a sentença tornou certo, propor nova ação, de 

natureza condenatória. 

 

Ocorre que, modernamente, até mesmo em face da evolução 

mencionada, verifica-se uma tendência à modificação desse entendimento, sendo 

perfeitamente possível a atribuição de eficácia executiva às sentenças meramente 

declaratórias. 

 

Essa tendência se encontra em consonância com as modificações 

trazidas pela Lei nº 11.232, de 22 de dezembro de 2005 (DOU 23.12.05), que 

revogou o art. 584 do Código de Processo Civil e acresceu, dentre outros 

dispositivos, o art. 475-N ao Título VIII do Livro I, compondo o Capítulo X, intitulado 

"Do Cumprimento da Sentença". 

 

É dentre as demandas de conhecimento ou cognição que se 

encontram as declaratórias, objeto deste trabalho. 

 

As demandas de conhecimento podem ser desdobradas em outras 

espécies. Na doutrina tradicional, a classificação ternária das demandas de 

cognição: condenatórias, declaratórias e constitutivas. Nos últimos anos, porém, 
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verifica-se uma tendência à classificação quinária, considerando-se, além das 

espécies citadas, também as mandamentais e as executivas em sentido lato. 

 

Demandas declaratórias visam apenas a declaração de existência ou 

inexistência de relação jurídica, ou de autenticidade ou falsidade de documento (art 

4º CPC). 

 

Neste capítulo pudemos ter uma noção sobre o tema deste trabalho. 

Nos próximos discorreremos sobre o assunto, trazendo o posicionamento de alguns 

autores na área em estudo, fazendo uma análise comparativa e crítica. Por fim, nos 

posicionaremos acerca do objeto ora debatido. 
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2. Da possibilidade de execução das sentenças meramente declaratórias 

 

A evolução da sociedade implica o surgimento de novos conceitos ou, 

simplesmente, a alteração de conceitos já existentes, quando os valores em que 

estes se fundam sofrem mudanças no âmbito da realidade social. 

 

O mesmo passo evolutivo dá o Direito e seus institutos. 

Tradicionalmente, o entendimento doutrinário é que as ações declaratórias se 

limitam à obtenção de declaração judicial, cabendo ao autor, caso pretenda a 

satisfação do direito que a sentença tornou certo, propor nova ação, de natureza 

condenatória. 

 

Ocorre que, modernamente, até mesmo em face da evolução 

mencionada alhures, verifica-se uma tendência à modificação desse entendimento, 

sendo perfeitamente possível a atribuição de eficácia executiva às sentenças 

meramente declaratórias. 

 

Essa tendência se encontra em consonância com as modificações 

trazidas pela Lei nº 11.232, de 22 de dezembro de 2005 (DOU 23.12.05), que 

revogou o art. 584 do Código de Processo Civil e acresceu, dentre outros 

dispositivos, o art. 475-N ao Título VIII do Livro I, compondo o Capítulo X, intitulado 

"Do Cumprimento da Sentença". 

 

Visando facilitar o estudo, a doutrina tem por hábito classificar as 

ações. Por preciosismo jurídico, preferimos utilizar a terminologia "demanda", uma 

vez que a ação tem acepções diversas, nos âmbitos constitucional, processual e 

material. 

 

Assim, para a classificação das demandas, utilizaremos os seguintes 

critérios: 

 

- CAUSA DE PEDIR – sob esse enfoque, as demandas se dividem em: 
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"pessoais", quando veiculam um direito pessoal, e "reais", no caso de tratar-se de 

direito real. 

 

- OBJETO – a demanda terá natureza "imobiliária" quando o pedido 

versar sobre bem imóvel, e "mobiliária", cuidando-se de bem móvel. 

 

Referidas demandas são chamadas "reipersecutórias" (rei = 

coisa; persecutio = perseguir), porquanto objetivam a entrega de um bem. 

 

- TUTELA JURISDICIONAL PRETENDIDA – nesse aspecto, as 

demandas se classificam em: de conhecimento, cautelar e de execução. 

 

É dentre as demandas de conhecimento ou cognição que se 

encontram as declaratórias, objeto deste trabalho. 

 

As demandas de conhecimento podem ser desdobradas em outras 

espécies. Ensina Wambier que prevalecia, na doutrina tradicional, a classificação 

ternária das demandas de cognição: condenatórias, declaratórias e constitutivas. 

Nos últimos anos, porém, verifica-se uma tendência à classificação quinária, 

considerando-se, além das espécies citadas, também as mandamentais e as 

executivas em sentido lato. 

 

Já as demandas condenatórias são aquelas relacionadas com um 

direito à prestação. "Direito à prestação é o poder jurídico, conferido a alguém, de 

exigir de outrem o cumprimento de uma prestação – conduta –, que pode ser um 

fazer, um não-fazer, ou um dar coisa"4, seja dinheiro ou não. 

 

Neste ponto, mister se faz uma observação. Originariamente, para a 

efetivação do direito à prestação, o autor deveria valer-se de outra demanda: a de 

execução. 

 

Na classificação ternária, as demandas mandamentais e 
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executivas lato sensu integravam as chamadas demandas condenatórias. Aquelas, 

para serem efetivadas, poderiam ser executadas no mesmo processo (ações 

sincréticas), sine intervallo. Ou seja: não exigiam outra demanda (execução) como 

as condenatórias, ex intervallo. 

 

Desta feita, até 1994, as ações de prestação eram quase todas 

condenatórias. As mandamentais e executivas lato sensu tinham procedimentos 

especiais. 

 

Em 1994, o legislador derivado alterou o CPC e as ações de fazer e 

não fazer se tornaram ações sincréticas, i.e., mandamentais ou executivas lato 

sensu, efetivadas no mesmo processo, sine intervallo. 

 

Em 2002, nova alteração no Código Processual trouxe para o rol das 

ações sincréticas as demandas de entregar coisa, restando tão-somente as 

condenatórias de pagar quantia certa para as execuções ex intervallo. 

 

Em 2005, o legislador acabou definitivamente com a execução ex 

intervallo, passando todas as ações de prestação a serem sincréticas. Esta 

mudança legislativa acarretou um problema conceitual, pois se tornou impossível a 

distinção entre as demandas condenatórias e as mandamentais e executivas em 

sentido lato. 

 

A orientação que surge é a utilização da terminologia "sentença 

condenatória" como gênero para toda execução, e "mandamentais" e "executivas 

em sentido lato", como espécies. 

 

Encerrada a observação, voltemos a conceituar as espécies de 

demandas cognitivas. 

 

As demandas constitutivas têm relação com os direitos potestativos – 

aqueles que tendem a criar, alterar ou extinguir situações jurídicas. Por serem 
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direitos que se efetivam no mundo normativo, e não no mundo fático, não carecem 

de execução, pois seu reconhecimento em sentença já cria, altera ou extingue a 

situação jurídica. 

 

Demandas declaratórias, ou melhor, meramente declaratórias, já que 

as constitutivas e condenatórias também têm cunho declaratório, visam apenas a 

declaração de existência ou inexistência de relação jurídica, ou de autenticidade ou 

falsidade de documento (art 4º CPC). 

 

Isto posto, indaga-se: poderia esta espécie de demanda, considerando-

se sua natureza, dar origem a uma sentença com eficácia executiva para efetivação 

do direito violado? 

 

Ada Pellegrini, acerca dessa questão, leciona que, "com a sentença 

[declaratória], presta-se o provimento declaratório invocado. Se o autor quiser depois 

exigir a satisfação do direito que a sentença tornou certo, deverá propor nova ação, 

de natureza condenatória". 

 

Dinamarco ensina que, "em nenhuma hipótese a sentença meramente 

declaratória, mesmo quando positiva, constitui título executivo para execução 

forçada. (...) a oferta de título para execução forçada está exclusivamente nas 

sentenças condenatórias, pois só elas contêm esse momento lógico". 

 

Segundo Barbosa Moreira, "só a sentença condenatória atribui à parte 

vencedora o poder de promover ação executória contra o sucumbente. Nenhuma 

outra sentença é apta a produzir tal efeito. Não o produz decerto (...) a sentença 

meramente declaratória: tornando-se exigível (...), cumpre ao credor voltar a juízo 

com ação condenatória". 

 

"Título executivo por excelência é a sentença condenatória", afirma 

Humberto Theodoro Júnior. O Código de Processo Civil, no art. 584, definia os 

títulos executivos judiciais, dentre eles, o inciso I previa "a 
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sentença condenatória proferida no processo civil". 

 

Humberto Theodoro Júnior dispõe ainda que, em relação a este 

dispositivo, a enumeração é taxativa, não permitindo interpretações extensivas e 

analógicas, pela própria índole da execução. 

 

Como visto, grande parte dos doutrinadores não admite a menor 

possibilidade de se atribuir executividade à sentença meramente declaratória, em 

razão da sua própria natureza. Mesmo quando ocorre a violação de um direito e o 

autor opta pela ação declaratória (art. 4º, parágrafo único, CPC), a doutrina e o art. 

584, I, do Código de Processo Civil têm como inadmissível a execução da sentença 

meramente declaratória. 

 

Luiz Rodrigues Wambier reconhece que as sentenças declaratórias e 

constitutivas possuem eficácia condenatória, porém, limitada "à condenação do 

vencido ao pagamento das custas judiciais e dos honorários do advogado do 

vencedor". Em relação ao pedido principal, jamais. 

 

Com a devida venia, discordamos dos ilustres doutrinadores e nos 

posicionamos ao lado de outra corrente. De fato, algumas sentenças meramente 

declaratórias não são passíveis de execução. Não há que se pleitear execução, por 

exemplo, em ação declaratória de constitucionalidade (ADC). Mas não atribuir 

executividade àquelas que reconhecem direito à prestação, e exigir a propositura de 

nova ação condenatória, afigura-se-nos absurdo. 

 

Imaginemos a situação em que Pedro empresta R$ 1.000,00 a José, 

devendo a importância ser restituída em 30 dias. Decorrido esse prazo, José não 

paga Pedro. Este, em vez de propor ação condenatória para ver-se ressarcido, 

prefere ajuizar ação declaratória objetivando o reconhecimento do seu direito 

violado, com base no art. 4º, parágrafo único, do CPC. 

 

A sentença declaratória reconhecerá a existência da relação jurídica, 
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fixará o quantum, mas, para a doutrina citada, não poderá ser executada, por faltar 

ao título executividade, em razão da natureza da sentença ser meramente 

declaratória. 

 

Entender como necessária a propositura de nova ação, de natureza 

condenatória, sem que a parte ex adversa possa sequer se defender efetivamente, 

principalmente se houver a sentença declaratória transitado em julgado, é tão ou 

mais absurdo que não reconhecer eficácia executiva à primeira sentença. Trata-se, 

além de tudo, de verdadeira mutilação do Princípio da Economia Processual. 

 

Sobre o posicionamento que defendemos, decidiu o Superior Tribunal 

de Justiça no REsp nº 588.202/PR, Relator Ministro Teori Zavascki, publicado no DJ 

de 25.02.04, verbis: 

 

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VALORES 
INDEVIDAMENTE PAGOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA DECLARATÓRIA DO DIREITO 
DE CRÉDITO CONTRA A FAZENDA PARA FINS DE 
COMPENSAÇÃO. SUPERVENIENTE IMPOSSIBILIDADE DE 
COMPENSAR. EFICÁCIA EXECUTIVA DA SENTENÇA 
DECLARATÓRIA, PARA HAVER A REPETIÇÃO DO INDÉBITO 
POR MEIO DE PRECATÓRIO. 

1. No atual estágio do sistema do processo civil brasileiro 
não há como insistir no dogma de que as sentenças declaratórias 
jamais têm eficácia executiva. O art. 4º, parágrafo único, do CPC 
considera "admissível a ação declaratória ainda que tenha 
ocorrido a violação do direito", modificando, assim, o padrão 
clássico da tutela puramente declaratória, que a tinha como 
tipicamente preventiva. Atualmente, portanto, o Código dá ensejo 
a que a sentença declaratória possa fazer juízo completo a 
respeito da existência e do modo de ser da relação jurídica 
concreta. 

2. Tem eficácia executiva a sentença declaratória que traz 
definição integral da norma jurídica individualizada. Não há razão 
alguma, lógica ou jurídica, para submetê-la, antes da execução, a 
um segundo juízo de certificação, até porque a nova sentença não 
poderia chegar a resultado diferente do da anterior, sob pena de 
comprometimento da garantia da coisa julgada, assegurada 
constitucionalmente. E instaurar um processo de cognição sem 
oferecer às partes e ao juiz outra alternativa de resultado que não 
um, já prefixado, representaria atividade meramente burocrática e 
desnecessária, que poderia receber qualquer outro qualificativo, 
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menos o de jurisdicional. 
3. A sentença declaratória que, para fins de compensação 

tributária, certifica o direito de crédito do contribuinte que recolheu 
indevidamente o tributo, contém juízo de certeza e de definição 
exaustiva a respeito de todos os elementos da relação jurídica 
questionada e, como tal, é título executivo para a ação visando à 
satisfação, em dinheiro, do valor devido. 

4. Recurso Especial a que se nega provimento." 
 

Logo, quando a sentença declaratória reconhecer a existência de um 

direito à prestação, sendo líquida, deve-se-lhe atribuir eficácia executiva e 

reconhecê-la como título executivo judicial. 

 

Neste sentido é a lição de Fredie Didier Júnior: 

 

"Na quinta edição deste volume, alertávamos que havia uma 
tendência de conferir executividade à sentença meramente 
declaratória, quando houvesse o reconhecimento de uma 
obrigação exigível. Nesse ponto, seria muito difícil distingui-la de 
uma sentença de prestação, quando fosse resultado de uma ação 
declaratória proposta em momento em que já se poderia propor 
uma ação de prestação (art. 4o, parágrafo único, CPC)". 

 

E continua o autor: 

 

"De fato, se uma decisão judicial reconhece a existência de um direito à 

prestação, já exercitável (definição completa de norma jurídica individualizada), em 

nada ela se distingue de uma sentença condenatória". 

 

Teori Albino Zavascki, em estudo sobre as sentenças declaratórias, 

conclui da mesma forma: 

 

"Ora, se tal sentença traz definição de certeza a respeito, 
não apenas da existência da relação jurídica, mas também da 
exigibilidade da prestação devida, não há como negar-lhe, 
categoricamente, eficácia executiva. (...) ao legislador ordinário 
não é dado negar executividade à norma jurídica concreta, 
certificada por sentença, se nela estiverem presentes todos os 
elementos identificadores da obrigação (sujeitos, prestação, 
liquidez, exigibilidade), pois isso representaria atentado ao direito 
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constitucional à tutela executiva, que é inerente e complemento 
necessário do direito de ação". 

 

Seguindo esta orientação e as tendências mencionadas, o legislador 

derivado formulou as alterações trazidas pela Lei nº 11.232/05, em vigor desde 

junho de 2006, que revogou o art. 584 do Código e o reposicionou no art. 475-N do 

Código de Processo Civil, com algumas modificações, dentre elas o reconhecimento 

de executividade a todas as sentenças. 

 

Art. 475-N. São títulos executivos judiciais: 
I – a sentença proferida no processo civil que reconheça a 

existência de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa, ou pagar 
quantia. 

 

Frise-se que na nova redação não há mais a expressão "sentenças 

condenatórias". Entendeu o legislador que, sendo líquida, a sentença declaratória 

também deve ser reconhecida como título executivo judicial, passível de execução. 

 

2.1 Tutela Antecipada nas Ações Declaratórias 

A concessão de tutela antecipada nas ação declaratórias é tema 

extremamente controvertido, pois a tutela buscada pelo autor, o bem da vida 

pretendido (pedido mediato), confunde-se com o provimento, o pronunciamento 

judicial (pedido imediato). 

 

Demonstrando a divergência existente sobre o tema, João Batista 

Lopes coloca que até mesmo na doutrina italiana não existe um consenso sobre a 

possibilidade de tutela antecipada nas ações declaratórias: 

 

Álvaro J. D. Pérez Ragone, analisando o ponto, mostra que, 
na Itália, existe posição no sentido da admissibilidade da 
declaração provisória que teria idoneidade para desfazer a 
incerteza de quem tem receio de praticar um ato ilegítimo; e, na 
doutrina argentina, ao revés, não se admitem sequer medidas 
cautelares em sede declaratória. 

Mesmo na Itália, porém, não há consenso sobre a questão. 
Em obra recente, Giorgetta Basilico e Massimo Cirulli põem 

em relevo que o efeito declaratório da situação substancial 
controversa não pode ser antecipado, porquanto se acha ligado 
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incindivelmente ao trânsito em julgado; se não há sentença 
passada em julgado, não há acertadamento e, pois, não há 
certeza jurídica sobre a definição da situação controversa (“se non 
c’`e sentenza passta in giudicado, no c’`e accertamento e quindi 
no c’`e certezza giuridica sull’assetto della situazione 
controversa”).  

 

Os fundamentos apresentados contra a tutela antecipada em ações 

declaratórias são os seguintes: a) a tutela confunde-se com o provimento, a eficácia 

pretendida pela parte é obtida apenas com a declaração; b) a ineficácia da 

antecipação, pois antecipar a declaração de existência ou inexistência de uma 

relação jurídica ou de autenticidade ou falsidade de documento não trará qualquer 

utilidade à parte, será irrelevante. 

 

Nesse sentido é o posicionamento de Ovídio Batista da Silva: 

 

O juiz não poderá antecipar declaração, constituição ou 
condenação, sob forma de tutela provisória e, se o fizer, seu 
provimento será inteiramente inócuo, sem qualquer relevância 
processual. (...) 

Ora, dizer, por exemplo, que “tudo indica que o tributo seja 
realmente ilegal”, assim como ter o contrato como nulo, 
provisoriamente, ou o réu por condenado, até prova em contrário 
são expressões de efeitos declaratórios, constitutivos e 
condenatório, em si mesmas irrelevante para o processo.  

 

Todavia, tais argumentos não são válidos porque o que seria passível 

de antecipação não seria a declaração e sim os efeitos práticos desta. É correto o 

raciocínio de que a declaração antecipada não teria qualquer utilidade para a parte, 

pois realmente ela será ineficaz. 

 

Mas, como já visto anteriormente, quando se falou do conceito da 

tutela antecipada, o que é passível de antecipação não é a própria tutela pretendida 

(declaração), mas sim efeitos que esta tutela produziria e, como já salientado, as 

ações declaratórias, em algumas situações, não são eficazes apenas com a mera 

declaração, havendo necessidade de determinadas providências para se alcançar a 

eficácia da decisão, é a denominada “execução imprópria”, colocada por Celso 
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Agrícola Barbi, onde o juiz pode determinar a abstenção ou a prática de determinado 

ato, averbações, transcrições em registros públicos etc. 

 

Teori Albino Zavascki admite somente a antecipação da eficácia 

negativa da sentença declaratória: 

 

Ora, essa eficácia negativa é, certamente, passível de 
antecipação, o que se dá, necessariamente, mediante ordens de 
não fazer contra o preceito, ou seja, ordens de abstenção, de 
sustação, de suspensão, de atos ou comportamentos. Isso explica 
o que para muitos é um contra-senso: a concessão de medidas 
“cautelares” em ações declaratórias e explica também certas 
medidas “cautelares” em ações constitutivas. Na verdade, tais 
medidas não têm natureza cautelar, mas sim antecipatória.  

 

Não só a eficácia negativa é passível de antecipação, como coloca o 

autor, mas também a eficácia positiva, basta que exista eficácia decorrente da 

declaração para que seja possível a antecipação da tutela. 

 

Para a concessão da tutela antecipada nas ações declaratórias, o juiz 

deve analisar caso a caso e verificar dois requisitos: a) existência de efeito, positivo 

ou negativo, decorrente da declaração; b) utilidade da antecipação deste efeito para 

a parte. 

 

Somente se presentes os dois requisitos, o juiz antecipará os efeitos da 

tutela, atendendo ao princípio da efetividade processual. 

 

Sobre a concessão da tutela antecipada nas ações declaratórias, diz 

Kazuo Watanabe, citado por Teori Albino Zavascki: 

 

A utilidade desta (referia-se à ação declaratória) está, 
precisamente, na certeza jurídica a ser alcançada com a sentença 
transitada em julgado. Antes do seu julgamento, porém, a parte 
poderá ter interesse em obter os efeitos práticos que 
correspondam à certeza jurídica a ser alcançada com o 
provimento declaratório, o que é viável atender pelo mecanismo 
da antecipação de tutela.  
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Rebatendo a teoria contrária à concessão da tutela antecipada nas 

ações declaratórias, Willian Santos Ferreira diz que: 

 

Mas esta constatação não nos parece correta: mesmo em 
ações em que o pedido do autor é de uma mera declaração, em 
alguns casos haverá a necessidade de serem tomadas 
determinadas providências para ajustar-se a realidade 
reconhecida na sentença.  

 

Na mesma esteira Luiz Guilherme Marinoni: 

 

No caso em que o autor obtém a tutela para poder exercer 
um direito que ainda será declarado ou constituído, fica fácil 
perceber o seu caráter antecipatório. A tutela, nestes casos não 
está assegurando a possibilidade do autor exercer o direito no 
futuro, mas sim viabilizando desde logo ao autor o exercício do 
direito. 

Também é inegavelmente antecipatória a tutela que 
suspende a eficácia de um ato que se pretende ver anulado ou 
declarado nulo. Nesse caso impede-se, antecipadamente, que o 
ato produza efeitos contrários ao autor. Há uma correlação nítida 
entre a suspensão da eficácia e a sentença; o autor, através da 
suspensão da eficácia, desde logo se vê livre dos efeitos do ato 
impugnado.  

 

E ainda, Nelson Nery Júnior e Maria Rosa Andrade Nery, quando 

tratam do cabimento da tutela antecipada: “em toda ação de conhecimento, em tese, 

é admissível a antecipação da tutela, seja a ação declaratória, constitutiva (positiva 

ou negativa), condenatória, mandamental etc”.  

 

Jorge Pinheiro Castelo, sobre o tema, conclui que: 

 

Se esta declaração de provável existência do direito ou da 
relação jurídica controvertida em sede de urgência, cuja eficácia 
tem operatividade, como qualquer declaração no plano jurídico, 
produzirá a utilidade desejada pela parte em decorrência dos 
efeitos jurídicos e efeitos práticos anexos que possa ter é outra 
coisa que não pode apresentar-se como impeditiva do próprio 
provimento declarativo. 

Percebe-se, pois, que os obstáculos que se apresentam 
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para a tutela antecipada declaratória não são jurídicos, lógicos ou 
estruturais, bastando ter-se presente o escopo de que, por meio 
da declaração antecipada, não se pretende obter uma declaração 
de certeza judicial (certeza processual que é sempre relativa), 
mas sim uma declaração de verificação de probabilidade que 
atenda aos interesses da parte.  

 

Dessa forma, a concessão da tutela antecipada nas ações 

declaratórias é possível e deve ser utilizada, em observância dos princípios do 

acesso à justiça, celeridade e efetividade processual, sempre que a declaração 

produzir algum efeito prático útil para a parte requerente,  

 

A concessão da tutela antecipada quando se tratar de ação 

declaratória torna inaplicável o § 3º do artigo 273 do Código de Processo Civil, que 

versa sobre a efetivação da tutela antecipada, isso porque, por se tratar de efeito de 

uma decisão de natureza declaratórias, não há necessidade de executar a 

providência antecipada, ela será cumprida, em regra, por meio de mandados. 

 

A antecipação da tutela nas ações declaratórias pode ocorrer quando 

existir receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou abuso do direito de 

defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, ou, ainda, quando houver parte 

incontroversa da demanda. 

 

João Batista Lopes, admitindo a concessão da tutela antecipada nas 

ações declaratórias, para evitar tantas discussões doutrinárias acerca do assunto 

propõe a inclusão de um novo parágrafo ao artigo 273 do Código de Processo Civil 

com a seguinte redação: “A eficácia sentencial na ações declaratórias e nas 

constitutivas, em regra, é contemporânea ao trânsito em julgado, mas o juiz poderá 

antecipar, em caráter provisório, efeitos práticos do provimento final”.  

 

A inclusão de referido parágrafo no artigo 273 do Código de Processo 

Civil nem seria necessária, uma vez que não existe qualquer proibição à concessão 

da tutela antecipada nas ações declaratórias, o que existe é uma confusão na 

doutrina e na jurisprudência. Mas, se for para sanar dúvidas e, de uma vez por todas 
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encerrar com a controvérsia existente a respeito do assunto, a inclusão deste 

parágrafo seria de grande utilidade. 

 

2.2 Exemplos de Tutela Antecipada nas Ações Declaratórias 

Para tornar mais fácil a compreensão acerca do cabimento da tutela 

antecipada nas ações declaratórias serão utilizados alguns exemplos de ações 

declaratórias onde a eficácia pretendida pela parte não se exaure com a simples 

declaração, sendo necessárias algumas providências que poderiam ser objeto de 

requerimento de tutela antecipada. 

 

Não é intenção deste trabalho esgotar todas as ações declaratórias em 

que seria possível o requerimento de tutela antecipada, as seguintes hipóteses 

serão exclusivamente exemplificativas. 

 

2.2.1 Ação declaratória de inexigibilidade de título extrajudicial ou débito 

Quando a parte ingressa com uma ação declaratória de inexigibilidade 

de título extrajudicial ou débito, seja porque existe alguma nulidade no título ou 

documento comprobatório da dívida, seja porque a dívida está quitada ou extinta ou, 

ainda, o título ou documento embasador do débito é falso, ela pretende, num 

primeiro momento, a certeza de que àquele débito é inexigível, e, num segundo 

momento, que o credor se exima de cobrar referido débito. 

 

O mesmo acontece quando a ação pretende declarar a inexigibilidade 

de uma relação jurídica em razão de alguma nulidade ou extinção da obrigação, 

como o pagamento. 

 

Assim, a sentença declaratória concederá à parte o efeito que esta 

mais almejava: a certeza da inexigibilidade do débito ou título extrajudicial. Todavia, 

apenas a declaração não será suficiente, principalmente se já houve comunicação 

do débito aos serviços de proteção ao crédito ou se já houve protesto do título, 

tornando-se necessária a expedição de mandado para que tal registro ou protesto 

seja desconstituído. 
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O levantamento do protesto ou o cancelamento do registro em órgão 

de proteção ao crédito constituem, portanto, providências necessárias à efetividade 

da sentença declaratória, ou seja, efeitos da tutela pretendida. 

 

Assim, o autor, ao ingressar com uma ação declaratória de 

inexigibilidade de título extrajudicial ou dívida, pode requerer tutela antecipada, nos 

seguintes termos: 

 

a) se o título não foi protestado, ou a dívida não foi inscrita em órgãos 

de proteção ao crédito, nem existe a apresentação do título ou débito para tal 

providência, a parte pode requerer ao juiz, como antecipação dos efeitos da tutela, a 

determinação aos Cartórios de Protestos da Comarca e aos órgãos de proteção ao 

crédito que se eximam de receber qualquer inscrição dessa natureza referente 

àquele débito atacado; 

 

b) se o título já foi apresentado ao cartório, ou a dívida ao órgão de 

proteção ao crédito, mas o protesto ou inscrição ainda não foram efetivados, a parte 

pode requerer ao juiz que determine a não efetivação do protesto ou do registro até 

solução definitiva da demanda; 

 

c) se o título já está protestado ou a dívida já está inscrita nos órgão de 

proteção ao crédito, a parte pode requerer ao juiz o cancelamento do protesto ou 

inscrição, ou ainda, por cautela, a suspensão de comunicações referentes à esse 

título ou dívida durante o curso da ação. 

 

Nessas hipóteses, comumente ingressa-se com ação cautelar de 

sustação de protesto e, após 30 (trinta) dias, com ação declaratória de 

inexigibilidade de título ou débito, mas tal solução é inadequada ao provimento 

judicial que se pretende, uma vez que não se pretende assegurar a efetividade de 

um processo, mas sim antecipar os efeitos que a parte somente obteria quando do 

trânsito em julgado da sentença, tratando-se, portanto, de tutela antecipada. 
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Neste caso, não haveria a necessidade de ingresso de duas ações 

(cautelar e principal), mas de apenas uma ação de conhecimento com requerimento 

de tutela antecipada. 

 

A alegação de que a medida requerida não coincide com a sentença 

que poderá ser proferida na ação declaratória não procede, pois o que se pretende 

antecipar não é a declaração, mas os efeitos dela. 

 

Tratando-se de ação declaratória de inexibilidade de débito tributário, o 

raciocínio é o mesmo, verificadas as hipóteses legais de cabimento de referida ação, 

possível é o pedido de tutela antecipada, já que nada impede a concessão de tutela 

antecipada em face da Fazenda Pública.  

 

A doutrina mais moderna entende que nos casos de sustação de 

protesto o que há é antecipação dos efeitos da tutela e não tutela cautelar, nas 

palavras de Nelson Nery Júnior: 

 

É o caso da ação declaratória de inexistência de relação 
jurídica, tendo como causa de pedir o pagamento da dívida. O 
autor pode pedir, a título de antecipação de tutela, a sustação 
liminar do protesto da cambial já paga. O bem da vida por ele 
pretendido é a declaração judicial de inexistência da relação 
jurídica (sentença declaratória), mas o efeito pretendido é o de 
obstaculizar o protesto e a cobrança de título já pago (execução 
lato sensu).  

 

Não é outra a opinião de Luiz Guilherme Marinoni: 

 

A tutela de sustação de protesto, em caso de inexistência de 
relação jurídica, é tutela antecipatória preventiva. A tutela visa 
impedir que seja praticado um ato enquanto pende a demanda 
que irá deixar clara a sua ilegitimidade.  

 

João Batista Lopes, ao tratar do tema, ensina: 

 

Exemplo de antecipação de efeito prático na ação 
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declaratória é a sustação de protesto. 
Poder-se-ia sustentar que a sustação de protesto tem 

caráter cautelar, porque destinada a assegurar o resultado útil de 
outro processo dito principal. 

Em rigor técnico, porém, a sustação de protesto constitui um 
dos efeitos da sentença em que se pede a declaração da 
inexistência da dívida e, assim, vincula-se ao mérito da causa. 

Com efeito, se o autor pede a declaração da inexistência de 
relação jurídica consubstanciada em título prestes a ser 
protestado, vê-se compelido a pedir, também, tutela de urgência 
ante a presença do periculum in mora. Esse pedido não tem 
caráter instrumental (cautelar), mas satisfativo, porque vinculado 
ao mérito da causa, constituindo um de seus efeitos mais 
importantes. Assim sendo, deve ser formulado no bojo da ação 
declaratória como antecipação de tutela, e não por ação 
autônoma (cautelar). 

A par das razões técnicas, há, também, argumento de 
ordem prática que recomenda essa orientação: por que intentar 
duas ações se uma é suficiente?   

 

Deve-se ressaltar, que o ingresso da medida inadequada não pode 

causar à parte o indeferimento da liminar. Se a parte ingressou com a ação cautelar, 

mas esta contém os fatos e fundamentos jurídicos que seriam exigidos para a ação 

de conhecimento e está instruída com todos os documentos necessários para a 

concessão da tutela antecipada, pode o juiz admitir, por analogia com o § 7º do 

artigo 273 do Código de Processo Civil, a fungibilidade entre as ações, convertendo 

a ação cautelar em ação de conhecimento e, desde que presentes os requisitos, 

conceder a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, facultando à parte a 

emenda da inicial. 

 

2.2.2 Ação de Investigação de Paternidade 

Normalmente nas ações de investigação de paternidade, além da 

declaração de que o réu é o pai do autor, busca-se a concessão de alimentos. 

 

A ação de investigação de paternidade é tipicamente declaratória, mas 

produz o efeito de gerar ao pai a obrigação de pagar alimentos ao seu filho. 

Havendo probabilidade de ser o réu o pai do autor, pode ser concedida tutela 

antecipada dos alimentos provisórios. 
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Tal probabilidade o juiz deve analisar caso a caso e pode ser obtida 

através de prova documental, testemunhal ou pericial (Ex: exame de HLA ou DNA). 

 

Não é óbice à concessão da medida a alegação de irreversibilidade em 

razão da afirmação de que a verba paga a título de alimentos é irrepetível, pois 

como já ficou salientado, o que deve ser reversível é o provimento (decisão), não os 

efeitos conferidos. E, ainda, deve-se aplicar o princípio da proporcionalidade, e 

verificar qual das partes ficaria mais prejudicada com a concessão ou não da tutela 

antecipada, se o filho por não conseguir os alimentos ou o pretenso pai pelo prejuízo 

financeiro. É lógico que deve prevalecer o direito a alimentos, mas, na hipótese de 

improcedência da ação, pode o réu requerer indenização pelos prejuízos financeiros 

sofridos. 

 

A jurisprudência tem admitido a concessão de tutela antecipada nas 

ações de investigação de paternidade: 

 

Tutela antecipada – Investigação de paternidade – Alimentos 
– Liminar concessiva. Investigação de paternidade. Alimentos. 
Antecipação de tutela. Prova inequívoca. Juízo de 
verossimilhança. Fundado receio de dano irreparável. 
Irreversivilidade. Provimento do recurso para decretar a medida. 
Em tese, é possível a concessão da antecipação de tutela em 
qualquer processo de conhecimento, desde que preenchidos os 
requisitos do art. 273 do CPC. Na ação declaratória é possível a 
antecipação da tutela quanto a algum efeito executivo ou 
mandamental da sentença. Prova inequívoca, segundo a doutrina, 
é aquela que, por sua clareza e precisão, autorizaria, desde logo, 
um julgamento de acolhida do pedido formulado pelo autor, se o 
litígio, hipoteticamente, fosse julgado naquele momento. As 
verbas alimentares são prestações para satisfação das 
necessidades vitais de quem não pode provê-las por si. Apesar da 
irreversivilidade que lhes é inerente, se a verossimilhança pesar 
significativamente em favor do autor, o magistrado estará  
autorizado a sacrificar o direito improvável, em benefício do direito 
que se mostre mais verossímil.  

 

2.2.3 Ação declaratória de interpretação de cláusula contratual ambígua ou má 

redigida 

Tal exemplo é trazido por João Batista Lopes, que coloca que o cerne 
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da relação jurídica que torna indispensável a prestação jurisdicional é a realização 

de uma cláusula ambígua ou má redigida. Cita a hipótese de um contrato de 

prestação de serviços de saúde, onde se pretende a realização de uma cirurgia ou 

uma internação, evidenciando que nestes casos a urgência é inquestionável, pois a 

não internação ou não realização de uma cirurgia pode significar a diferença entre a 

vida ou a morte do paciente.  

 

Nestes casos, muitos autores colocam que a medida a ser concedida 

seria uma cautelar satisfativa, já que não haveria a necessidade de propositura da 

ação principal, mas tal posicionamento é incorreto, pois a declaração de validade da 

cláusula contratual será discutida no processo de conhecimento e a determinação 

de realização de uma cirurgia ou de uma internação é o efeito natural dessa 

declaração e pode ser antecipado. 

 

A satisfatividade da medida e a conseqüente irreversibilidade dos 

efeitos concedidos não obstam a concessão, pois o que a lei veda é a 

irreversibilidade do provimento e este nunca é irreversível. Além disso, deve-se 

aplicar o princípio da proporcionalidade e sacrificar o direito que trará menos 

prejuízos à parte sucumbente. Nessa hipótese, os interesses em jogo (paciente – 

vida, prestadora de serviços de saúde – patrimônio) não deixam dúvidas a respeito 

de qual dos interesses deve ser protegido (a vida). 

 

Após a concessão da antecipação, realizada a internação ou cirurgia, o 

processo continuará, conforme prevê o § 5º do artigo 273 do Código de Processo 

Civil, e, se reconhecido o direito do autor, a declaração será a interpretação 

favorável da cláusula ambígua ou má redigida, reconhecendo o direito à internação 

ou à cirurgia. Em contrapartida, se improcedente a ação e a internação ou cirurgia já 

estiver efetivada, o autor será condenado a indenizar o réu pelos prejuízos advindos 

da concessão da tutela antecipada. 

 

2.2.4 Ação direta de inconstitucionalidade 

Nos casos em que se discute a inconstitucionalidade, formal ou 
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material, de uma norma infraconstitucional face a Constituição Federal, além da 

declaração de inconstitucionalidade ou  não, busca-se a não aplicação da norma 

impugnada aos casos concretos, conseqüência da declaração. 

 

A Lei nº 9.868/99 regula o procedimento referente à ação direta de 

inconstitucionalidade e à ação declaratória de constitucionalidade perante o 

Supremo Tribunal Federal prevê a possibilidade de concessão de medida cautelar 

em seu artigo 10. 

 

Em regra, tal medida suspenderá a aplicação da norma impugnada, 

aplicando-se a norma anterior, se existente, até a decisão final. 

 

Ocorre que o que a lei denomina de “medida cautelar” é, na verdade, 

tutela antecipada, pois antecipa os efeitos da decisão final. 

 

Ora, uma vez julgada procedente a ação, declarando-se a 

inconstitucionalidade da lei, um dos efeitos dessa decisão será a retirada da norma 

do ordenamento jurídico, voltando a ser a aplicada a lei anterior, se houver. 

 

O que se busca com a medida antecipatória é, antes da sentença de 

mérito, suspender a aplicação da norma, efeito que somente seria conseguido ao 

final do processo. 

 

2.2.5 Outros exemplos 

Luiz Guilherme Marinoni coloca, ainda, a possibilidade de concessão 

da tutela antecipada nos casos em que a ação declaratória visa demonstrar a 

ilegitimidade de um ato, podendo o juiz deferir o pedido antecipatório para ordenar 

ao réu que não faça o que a procedência da ação declarará ser ilegítimo fazer, como 

quando o autor pretende a declaração de que determinado ato, previsto em contrato, 

somente poderia ser realizado pela maioria simples da vontade dos sócios, e a tutela 

antecipada é concedida para impedir a realização deste ato. 
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Outra hipótese citada pelo mesmo doutrinador é a possibilidade do 

autor requerer tutela antecipatória para participar da sociedade na ação em que 

pede a declaração sobre a qualidade de sua participação.  

 

Comentando referido exemplo, Luiz Guilherme Marinoni diz que: 

 

Note-se que nestas hipótese o caso não é de mera 
declaração sumária. Se da declaração sumária extrai-se algum 
efeito mandamental, não se está, à evidência, diante de uma 
“declaração sumária”. A declaração sumária, por si só, ainda que 
seja da ilegitimidade de um ato, nada vale, já que sua efetividade 
fica na dependência da vontade do réu.  

 

Outro exemplo que pode ser citado, envolvendo também o direito 

societário, é a tutela antecipada autorizando o autor, sócio excluído da sociedade, a 

acessar os livros contáveis da sociedade em ação declaratória que busca declarar o 

seu direito de acesso aos livros. 

 

Outras situações podem ensejar a utilização da tutela antecipada em 

ações declaratórias. 
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3. ANÁLISE JURISPRUDENCIAL DAS QUESTÕES RELEVANTES 

 

3.1. Possibilidade ou não da Antecipação da Tutela nas ações declaratórias 

Vistas as questões principais, passaremos a analisar as questões mais 

intrigantes do tema e verificar como os tribunais têm decidido a respeito. 

 

A primeira questão que nos propomos a comentar é a possibilidade ou 

não da antecipação da tutela no caso de uma ação declaratória. 

 

Há uma tendência jurisprudencial em não admitir a Tutela Antecipada 

quando se tratar de Ação Declaratória. 

 

Trouxemos duas decisões para serem alvo de nosso comentário. A 

primeira, do 2º Tribunal de Alçada Cível de São Paulo e a Segunda, do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais. 

 

TUTELA ANTECIPATÓRIA – Concessão em ação 
declaratória – Impossibilidade – Espécie de demanda que se 
destina a eliminação da incerteza do direito ou da relação jurídica 
– Medida de antecipação que tem como característica a 
provisoriedade e é admitida nos casos em que ocorra a 
verossimilhança da alegação – Inteligência do art. 273 do CPC. 
(RT 793/306) 

Trata-se do Agravo de Instrumento n.º 694.619-00/0 da 1ª 
Câmara do 2º Tribunal de Alçada Cível de São Paulo, julgado no 
dia 22/05/2001, em que o autor agrava decisão que deferiu tutela 
antecipada para fazer cessar os efeitos da fiança, nos autos da 
ação declaratória de exoneração que lhe promove a fiadora-ré. 

 

O relator, em seu voto, sustenta que, "a tutela antecipatória não se 

harmoniza com a finalidade da ação declaratória e nãos e ajusta à natureza da ação 

constitutiva. Como a tutela antecipatória tem como característica a provisoriedade e 

é admitida nos casos em que ocorra a verossimilhança da alegação, não pode ser 

concedida em ação declaratória, que objetiva a eliminação da incerteza do direito ou 

da relação jurídica". 
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No mesmo sentido decidiu, em unanimidade, a 3ª Câmara do E. 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no Agravo de Instrumento n.º 000175797-0/00, 

em que a agravante alegava que as cláusulas contidas no contrato de financiamento 

habitacional são abusivas e ferem os dispositivos contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. 

 

Tutela. Antecipação. Sentença. Efeitos. Ação declaratória. 
Impossibilidade. Não podem ser antecipados os efeitos da tutela que 
não seriam concedidos na sentença de procedência do pedido. É 
inadmissível o pedido de tutela antecipada em ação declaratória. 
(Revista de Jurisprudência ADCOAS vol. 24. p. 208/210) 

 

Apesar de os Tribunais se definirem no sentido do não cabimento de 

antecipação de tutela nas ações declaratórias, o mesmo não ocorre com a doutrina. 

 

As decisões acima referidas compartilham do mesmo pensamento de 

parte da doutrina que entende que há uma impossibilidade lógica em se estabelecer 

a certeza em caráter provisório. Para eles, a certeza existe ou não. E, caso exista, 

ela só pode ser definitiva. E é esse o entendimento dos tribunais. 

 

Contudo, parte da doutrina entre os quais se destaca o notável 

Theodoro Júnior, esse raciocínio, por mais que pareça lógico, não é razoável. 

Citando o Kazuo Watanabe argumenta que "em alguns tipos de ação, principalmente 

nos provimentos constitutivos e declaratórios, deverá o Juiz, em linha de princípio, 

limitar-se a antecipar alguns efeitos que correspondam a esses provimentos, e não o 

próprio provimento". E com Sérgio Sahione Fadel assevera que "nada existe na 

regulamentação legal da antecipação da tutela, no direito brasileiro, que exclua de 

sua área de incidência a tutela declaratória". 

 

Assim, com razão já decidiu a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul, no Agravo de Instrumento n.º 70001909027, julgado em 

15.02.2001: 

 

PROCESSUAL CIVIL E FALÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DA 
TUTELA PARA REVERTER ARRECADAÇÃO DE BENS DE 
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PROPRIEDADE DOS FALIDOS. 
1. Antecipação da tutela em ação declaratória. Possibilidade no 

caso concreto em que o efeito buscado pela parte, além da 
declaração de inexistência de relação jurídica, é a liberação de bens 
arrecadados pela massa falida e de propriedade das pessoas físicas 
dos falidos. Há forte eficácia condenatória no pedido formulado. 
Possibilidade. 

 

O magistrado entende que é possível a antecipação da tutela porque o 

efeito que se pretende é excluir o bem da arrecadação da falência, alegando que, 

estando presentes os requisitos que permitem a concessão da tutela antecipatória, 

esta não pode ser negada por se tratar de ação declaratória, ainda mais porque, no 

caso, antecipação da tutela não se revela irreversível e poderá ser revogada ou 

modificada a qualquer tempo, se prova em contrário sobrevier no processo de 

conhecimento. 

 

A jurisprudência também reconhece que a providência é tutela 

antecipada e admite a concessão desta em ações declaratórias: 

 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SPC) TUTELA 
ANTECIPADA – EFEITOS – ADMISSIBILIDADE – AI contra 
decisão que indeferiu tutela antecipada de exclusão da 
negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao 
credor. Ação ordinária objetivando a declaração de nulidade do 
débito cobrado. Admissibilidade da tutela antecipada. Pouco 
importa que o efeito do pedido tenha natureza diversa daquela 
que constitua o próprio pedido. O que revela é que, qualitativa e 
quantitativamente, o pleito tutelar do autor se compreenda, sob o 
prisma lógico e jurídico, dentro do seu pedido formulado na inicial, 
a ser reconhecido em definitivo pela sentença meritória. 
Provimento do recurso. “RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça. 
Agravo de Instrumento nº 11592/1999. 6ª Câmara Cível. Relatora: 
Desembargadora Marianna Pereira Nunes, j. 01.02.2000 in Juris 
Síntese Milennium, julho/agosto, 2001 CD ROM.” 

 

TUTELA ANTECIPATÓRIA – Ação declaratória de 
inexistência de relação jurídica – Tutela concedida contra a 
Fazenda Pública – Admissibilidade – Disposição do art. 151, V, do 
CTN, sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário 
quando houver concessão de tutela antecipada em outras 
espécies de ação judicial – Norma que afasta qualquer restrição 
quanto à concessão da tutela – Violação do princípio do duplo 
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grau de jurisdição – Inocorrência – Possibilidade de devolução do 
conhecimento da lide ao segundo grau, se mantida a medida em 
face da pessoa jurídica de direito público. “SÃO PAULO. Primeiro 
Tribunal de Alçada Civil. Agravo de Instrumento nº 1.060.389-5. 6ª 
Câmara Cível. Relator: Juiz Massami Uyeda, j. 19/03/2002 in 
Revista dos Tribunais. São Paulo,  v. 804, p. 260, outubro 2002.” 

 

A doutrina moderna prevê uma nova espécie de tutela antecipada, 

possível quando parte da demanda não se encontra mais controvertida. Pois, a 

demora do processo é necessária para solucionar a controvérsia, se esta não existe, 

não há razão para o autor aguardar a satisfação do seu direito, podendo requerer a 

tutela antecipada. 

 

Uma parte da demanda se torna incontroversa quando o réu não 

contesta um ou alguns fatos, quando o réu reconhece uma parte do pedido ou um 

dos pedidos do autor, e ainda, quando existem pedidos cumulados e um ou alguns 

deles estão preparados para a decisão, enquanto que o outro ou outros necessitam 

de instrução probatória. 

 

Quando o réu contesta genericamente, ou não contesta um ou alguns 

dos fatos alegados pelo autor, é possível, a requerimento da parte, que o juiz 

conceda tutela antecipada com fundamento no inciso II do art. 273, já que se visa 

impedir que o réu abuse de seu direito de defesa, protelando a realização de direitos 

incontroversos. A cognição neste caso será exauriente, pois não haverá mais provas 

a serem produzidas e o juiz analisará o pedido em toda a sua profundidade. 

 

O mesmo ocorre quando o réu reconhece juridicamente uma parte do 

pedido, um ou alguns dos pedidos do autor. A parcela do pedido reconhecida é 

incontroversa e pode ser antecipada a requerimento da parte, com fundamento no 

art. 273, II, do Código de Processo Civil. Ressalte-se que neste caso, além dos 

fatos, o réu reconhece o direito do autor, vinculando a decisão do juiz. Da mesma 

forma, a cognição será exauriente. 

 

Outra hipótese ocorre quando existem pedidos cumulados e um ou 
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alguns deles já se encontram devidamente provados, seja porque a questão é 

apenas de direito, ou sendo de fato não precisa da dilação probatória, enquanto que 

o outro pedido ou os demais pedidos necessitam da instrução probatória. Assim, o 

juiz, a requerimento da parte, poderia conceder a tutela antecipada com relação ao 

pedido que já está devidamente provado. Aqui também a tutela antecipada é 

concedida com fundamento no inciso II do art. 273 do Código de Processo Civil. 

 

A possibilidade da tutela antecipada nestes casos se justifica porque é 

injusto fazer o autor (que tem razão) suportar o ônus da demora do processo, 

enquanto que o réu não cumpre espontaneamente a sua obrigação que já ficou 

incontroversa. 

 

A decisão que concede a tutela antecipada nos casos onde não existe 

mais a controvérsia é fundada em cognição exauriente, já que o juiz analisará essa 

parte da demanda em toda a sua profundidade, enquanto que normalmente a tutela 

antecipada é concedida com base em cognição sumária. Disto decorrem algumas 

conseqüências. 

 

A concessão da tutela antecipada, em que pese ser uma decisão 

interlocutória, produzirá coisa julgada material, pois as partes não poderão discutir 

novamente a parcela antecipada num momento posterior. 

 

Conseqüência disto é a impossibilidade de revogação ou modificação 

da tutela antecipada, pois esta não foi concedida em mero juízo de probabilidade, 

mas sim de certeza. Por esse mesmo motivo, não se exige a reversibilidade como 

requisito para a concessão. 

 

A execução da decisão que conceder a tutela antecipada quando 

relacionada à parte incontroversa da demanda não precisará ser provisória, poderá 

ser definitiva, pois a decisão não poderá ser alterada. 

 

A possibilidade de recorrer da decisão que conceder a tutela 
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antecipada fica mais restrita nas hipóteses da não contestação e do reconhecimento 

parcial do pedido. 

 

Na não contestação, o réu não poderia recorrer com fundamento nos 

fatos que não foram contestados, pois quanto a estes ocorreu a preclusão temporal, 

mas poderia recorrer quando entender que dos fatos não contestados não decorre 

aquele direito conferido pelo juiz na tutela antecipada, ou ainda, poderá recorrer para 

alegar matérias que impossibilitariam a presunção de veracidade (art. 302, I, II, III, 

CPC). 

 

No reconhecimento jurídico parcial do pedido, o réu não poderia 

recorrer para impugnar a parcela do pedido que foi reconhecida, pois operou-se a 

preclusão lógica, mas poderia recorrer quando não concordar com os efeitos 

conferidos pelo juiz à parte do direito reconhecido. 

 

Já quando a tutela antecipada é concedida com relação a um ou 

alguns dos pedidos cumulados, o recurso não fica restrito, pois o réu não anuiu com 

a pretensão do autor, não tendo ocorrido a preclusão. 

 

O processo prosseguirá quanto à parte do pedido que ainda está 

controvertida, não precisando o juiz, na sentença, se referir àquela parte que já foi 

decidida quando da concessão da tutela antecipada. 

 

Dessa forma, para a concessão da tutela antecipada com relação à 

parte incontroversa da demanda é necessário: a) o requerimento da parte, b) uma 

parcela da demanda incontroversa, seja pela não contestação, pelo reconhecimento 

parcial do pedidos ou pela existência de pedidos cumulados, c) decisão 

fundamentada do juiz. 

 

Essa nova forma de tutela antecipada, quando não está presente a 

urgência, é mais um passo em direção aos objetivos de efetividade e tempestividade 

da prestação jurisdicional, que vêm sendo abordados pela doutrina moderna. 
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É injusto fazer com que o autor espere até a sentença para ver 

satisfeito um direito que já está incontroverso, já que ele é a parte mais onerada pela 

demora do processo. Somente com a possibilidade da tutela antecipada com relação 

à parte incontroversa da demanda tal situação pode ser modificada, distribuindo de 

forma igual, entre autor e réu, o ônus de suportar a demora do processo. O réu 

suporta àquela parte que já está incontroversa, e o autor somente arca com a 

parcela do pedido em que ainda existe a controvérsia. 

 

O atual Código de Processo Civil não prevê expressamente essa 

espécie de tutela antecipada, mas ela pode ser aplicada com fundamento no inciso II 

do art. 273, pois abusa do seu direito de defesa o réu, que não cumpre a sua 

obrigação já incontroversa no processo. 

 

Os redatores do projeto do novo Código de Processo Civil, verificando 

a importância e necessidade da tutela antecipada em relação à parte incontroversa 

da demanda irá incluir o § 6º ao art. 273, que tem a seguinte redação: "A tutela 

antecipada poderá ser concedida quando um ou mais dos pedidos cumulados ou 

parcela deles, mostrar-se incontroverso". 

 

Com o instituto da tutela antecipada, procura-se concretizar os 

princípios da efetividade, tempestividade, instrumentalidade, acesso à justiça, 

isonomia processual, e acima de tudo, alcançar a tão almejada "justiça". E esta, 

muitas vezes, só poderá ser alcançada com a distribuição igualitária da demora do 

processo às partes demandantes, como ocorre quando se concede a tutela 

antecipada com relação àquela parcela da demanda que já está incontroversa. 

 

Pelas razões expostas, e até mesmo por uma questão evolutiva do 

Direito Processual Civil, é perfeitamente possível a atribuição de executividade às 

sentenças meramente declaratórias. 

 

Indicam este entendimento as decisões proferidas em nossos tribunais, 
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os reclames dos doutrinadores e, por último, as modificações trazidas pela Lei nº 

11.232/05.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A tutela antecipada consiste, basicamente, na entrega da prestação 

jurisdicional em momento anterior à formação da convicção definitiva do julgador, 

pela qual se autoriza, ou determina, a prática ou a abstenção de atos que têm como 

resultado a efetiva fruição de um direito provisoriamente reconhecido. 

 

Em relação aos seus fundamentos, a antecipação de tutela representa 

um compromisso entre os princípios da efetividade da jurisdição e da segurança 

jurídica, representando, desta forma, verdadeiro instrumento de harmonização de 

valores colidentes. Aquele, decorrente do princípio da inafastabilidade da tutela 

jurisdicional, previsto no artigo 5o, XXXV, da Constituição, exigindo celeridade do 

Estado na apreciação das demandas judiciais, de modo que não pereçam os direitos 

do autor, e este, fundado nos princípios da ampla defesa e do contraditório e do 

devido processo legal, dando ao processo o seu próprio tempo para que o réu 

somente venha a ser sacrificado na exata medida em que autoriza o direito. 

 

Ressalta-se que a tutela antecipada deve ser usada com muita 

coerência pelo magistrado, aplicando-a de acordo com a necessidade em cada caso 

concreto, até porque esse instituto se revela em verdadeira revolução processual, 

rompendo a barreira do passado, que se caracterizava por um preconceito existente 

de que a antecipação dos efeitos da tutela não se coadunava com o acautelamento.  

 

O juiz concederá a tutela antecipada, a requerimento da parte, com 

base em uma cognição sumária, ou seja, num juízo de probabilidade. 

 

Outro requisito que sempre deve estar presente é o da irreversibilidade 

do provimento, lembrando sempre que provimento é a decisão judicial, tem natureza 

processual e, portanto, é sempre reversível, pois pode ser revogado ou modificado a 

qualquer tempo em caso de mudança da situação fática e requerimento da parte. 

 

A irreversibilidade da tutela, ou seja, do efeito da declaração 
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antecipada não obsta a concessão da tutela antecipada, pois o juiz deve observar o 

princípio da proporcionalidade, verificando qual dos direitos em conflito é mais 

importante e deve prevalecer. Além disso, se improcedente a ação, o réu pode 

requerer a indenização pelos prejuízos sofridos pela antecipação. 

 

Na ação declaratória de inexigibilidade de título, débito ou relação 

jurídica, a parte interessada pode requerer, como antecipação dos efeitos da tutela, 

o impedimento, sustação, cancelamento ou a impossibilidade de comunicação do 

protesto ou do registro em órgãos de proteção ao crédito. 

 

Nas ações de investigação de paternidade, presentes os requisitos, 

havendo probabilidade da alegação do autor, pode o juiz deferir alimentos ao filho 

antes da declaração da paternidade. 

 

Nas ações em que se visa a interpretação de cláusula contratual, no 

caso de prestadores de serviços de saúde, pode ser requerida a antecipação dos 

efeitos da tutela para permitir-se a internação ou cirurgia do paciente enquanto se 

discute judicialmente se ele teria ou não esse direito. 

 

Nas ações diretas de inconstitucionalidade, apesar da lei consagrar a 

possibilidade de concessão de “medida cautelar”, o que há na realidade é tutela 

antecipada, visando suspender a eficácia da norma impugnada, enquanto se discute 

acerca de sua inconstitucionalidade ou não. 

 

A tutela pode ainda ser concedida para permitir que sócio participe de 

reunião na ação em que discute a qualidade de sua participação na sociedade. 

 

Em ações em que se discute a ilegitimidade de uma ato, pode ser 

concedida a antecipação para ordenar ao réu que não pratique tal ato enquanto não 

julgada a ação, que poderá reconhecer a sua ilegitimidade. 

 

A tutela antecipada é cabível nestas e em muitas outras ações 
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declaratórias, basta verificar a existência de um efeito decorrente da declaração e a 

utilidade da antecipação para a parte. 

 

As liminares citadas nos exemplos acima são utilizadas como “tutela 

cautelar”, mas, na realidade, são tutela antecipada, pois não visam garantir a 

eficácia de um processo, mas sim antecipar os efeitos que somente seriam obtidos 

quando da decisão final. Outra diferença é a satisfatividade da medida, uma vez que 

realiza antecipadamente os efeitos da declaração almejada pela parte, o que não 

ocorre com a tutela cautelar, que tem caráter instrumental e jamais pode ser 

satisfativa. 

 

Além disso, a tutela antecipada é requerida no próprio processo de 

conhecimento enquanto que a tutela cautelar deve ser objeto de processo próprio, 

acessório ao processo de conhecimento. 

 

O que existe, ainda, é grande confusão na doutrina e jurisprudência 

acerca do cabimento ou não da tutela antecipada nas ações declaratórias, havendo 

inúmeros posicionamentos contrários. 

 

Todavia, a tutela antecipada deve ser concedida nas ações 

declaratórias para se alcançar a tão buscada efetividade processual, prestigiando os 

princípios do acesso à justiça e celeridade processual, já que o dever do Estado, em 

decorrência do monopólio da jurisdição, não é só solucionar os conflitos, mas 

também solucioná-los de forma efetiva, buscando a justiça, pois a demora na 

prestação jurisdicional constitui verdadeira denegação de justiça. 

 

A antecipação da tutela, pois, constitui-se na mais importante das 

modificações introduzidas pela reforma do nosso Código de Processo Civil. De todas 

as alterações processuais procedidas, foi a que maior e melhor impacto produziu, no 

meio jurídico, em favor da sociedade. Ela vem ao encontro de uma preocupação dos 

juristas contemporâneos, voltada para a efetividade da prestação jurisdicional, 

tomando-se por básico o acesso a uma ordem jurídica justa e a celeridade na 
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solução do litígio, isto porque, no estágio político-social em que nos encontramos, 

mais do que nunca, mostra-se oportuna a advertência de Carnelutti de que ‘‘justiça 

tardia, freqüentemente é uma justiça pela metade’’. 

 

À conclusão desta monografia, tentou-se trazer um enfoque 

simplificado, porém não menos criterioso, acerca do tema tratado. 

 

Quanto à problemática do tema, qual seja, saber se é possível a 

antecipação de tutela na ação declaratória, deu-se a resposta, pois, com auxílio das 

hipóteses levantadas, conseguindo-se traçar todo espectro referente ao tema desta 

monografia. 

 

A tutela antecipada é um instrumento que visa abreviar a demora 

natural do processo, colocado à disposição do autor; do denunciante, na 

denunciação da lide; do opoente, na oposição; do assistente, do recorrente; e do 

réu, na reconvenção, nas ações de natureza dúplice e quando é autor da ação 

declaratória incidental. 

 

A requerimento da parte legitimada, pode o juiz antecipar os efeitos da 

tutela (pedido mediato) antes do provimento final (pedido imediato), desde que 

presente os requisitos, a qualquer tempo do processo, até mesmo em grau de 

recurso. 

 

É cabível a tutela antecipada nas ações de natureza condenatória, 

declaratória e constitutiva, verificando sempre a eficácia ou não dos efeitos 

antecipados. 
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