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Resumo 

 

O presente trabalho tem como escopo analisar, à luz da doutrina moderna, 

a possibilidade de estabilização da tutela de urgência antecipada com a consequente 

extinção do processo, nos termos do artigo 304, “caput” e § 1º, do Código de Processo 

Civil de 2015, sob um olhar crítico, questionando acerca de certas omissões e 

contrariedades do legislador. Ver-se-á que por questões de ordem prática não será 

possível utilizar esse instituto em sua plenitude. Uma das principais dificuldades diz 

respeito ao prazo para o autor aditar a inicial e para o réu apresentar o recurso cabível. 

O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu que após a concessão da tutela 

antecipada o autor é intimado para aditar a inicial em 15 dias, sob pena de extinção 

do processo sem resolução de mérito, enquanto que o réu é citado para interpor o 

recurso cabível se quiser. Consequentemente, o prazo do autor começa a correr antes 

do prazo do réu, porquanto este é citado e aquele é intimado. Assim, como ainda não 

se sabe se o réu interporá o recurso, o autor deve realizar o aditamento de qualquer 

forma e formular o pedido principal para dar início à fase cognitiva, a qual se buscou 

evitar quando o legislador criou a possibilidade de estabilização da tutela antecipada. 

 

Palavras-chave: estabilização; tutela antecipada; Código de Processo Civil de 

2015; críticas; aditamento; citação; intimação. 

  



 
 

Abstract 

 

The scope of this work aims to analyze, from the modern doctrine point of 

view, the possibility of stabilizing the preliminary injunction and the consequent 

dismissal of the case, according to the article 304, "caput" and § 1º, of the Civil 

Procedure Code, issued in 2015, on a critical mode, questioning on some omissions 

and contradictions in terms of the legislator. As will be shown, due to practical reasons, 

it will not be possible using this institute in its fullness. One of the main difficulties refers 

to the author time limit in order to grant the preliminary injunction and to the defendant 

to provide the appropriate resource. The New Code has established that the author 

have to be notified to do the claims amendment in 15 days, after the granting of the 

preliminary injuction, under the penalty of dismissal without merit resolution and the 

defendant is summoned to bring the appropriate resource if he requires. As a result, 

the author time limit will be running before the defendant’s, once the first one is quoted 

but the second is summoned. Thus, as it is not already defined if the defendant will 

interpose the review appeal, the author must perform the addition anyway and 

formulate the main application in order to start the cognitive phase, which the legislator 

aimed to avoid when he created the preliminary injunction stabilization possibility. 

 

Keyword: stabilization; preliminary injunction; Civil Procedure Code of 2015; 

criticism; claims amendment; quote; subpoena. 
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1. TEMA 

 

1.1. Justificativa da escolha do tema 

 

 

Em 16 de março de 2015 foi aprovada a criação do Novo Código de 

Processo Civil, cuja uma das mudanças de maior importância para a pratica forense 

foi a adoção do sistema de estabilização da tutela de urgência antecipada requerida 

em caráter antecedente. 

Trata-se de um instituto adotado tanto no Brasil, como na França e na Itália. 

Assim, o Brasil é um dos ordenamentos jurídicos precursores na concretização dos 

princípios da celeridade processual, da economia dos atos processuais e, 

principalmente, da efetividade da prestação jurisdicional. 

Em primeiro lugar faz-se pertinente ao tema do presente estudo a seguinte 

consideração: o instituto da tutela antecipada parece não se adequar ao ordenamento 

jurídico vigente, uma vez que por ter relação mais íntima com os princípios 

constitucionais da efetividade da jurisdição e da celeridade processual, parece 

prestigiar o interesse do autor em detrimento do interesse do réu. Ocorre que, não há 

aniquilação ou supressão de nenhum princípio às custas do outro, tendo em vista que 

a criação do princípio da efetividade da jurisdição não feriu a igualdade entre as partes. 

O que ocorre é que os princípios favoráveis ao réu (ampla defesa e contraditório) são 

postergados. Eles serão analisados, porém em momento diferente do convencional; 

mas nunca deixarão de serem observados pelo Estado-Juiz. 

A tutela antecipada se tornou um instrumento processual de grande 

utilidade, tanto aos advogados das partes quanto aos juízes. Isso porque, como é de 

conhecimento da maioria das pessoas, o Poder Judiciário vem vivendo uma crise, 

advinda do excesso de processos. 

Para se ter uma ideia, conforme dados obtidos pelo Conselho Nacional de 

Justiça, por meio de dados do “Relatório Justiça em Números 2015”, no ano de 2014, 
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99,7 milhões de processos tramitavam no Judiciário brasileiro, dos quais, 91,9 milhões 

encontravam-se no primeiro grau, o que corresponde a 92% do total. 

Neste interim, já é possível perceber a relevância e utilidade do instituto ora 

em apreço, que pode vir a se tornar a solução para o volume demasiadamente 

excessivo de processos que faz com que as engrenagem da máquina judiciária 

comecem a engasgar. Esse cenário de excesso de processo pode, em algumas 

vezes, acarretar em injustiças, já que o excesso de trabalhos impede uma análise 

mais aprofundada de cada caso concreto. 

O gráfico a seguir ilustra tal situação: 

 

Processos em Tramitação x Casos Novos x Servidores.1 

 

                                                           
1 Disponível em: http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/politica-nacional-de-priorizacao-do-1-grau-
de-jurisdicao/dados-estatisticos-priorizacao, acessado em 11-08-2016, às 10:57. 
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O “reféré” utilizado na França2, instituto que será melhor explanado 

posteriormente e que se assemelha3 ao da tutela antecipada aqui no Brasil, é muito 

bem aceito pelos jurisdicionados daquele país. É que lá, aproximadamente noventa 

por cento (90%) dos casos terminam resolvidos sem necessidade de processo 

ordinário, conformando-se as partes com o teor do decidido no provimento 

antecipatório.4 Essa seria uma ótima solução para o caso do Brasil. 

Consta-se também que o primeiro grau baixou 24,3 milhões de processos, 

a demonstrar que sua capacidade produtiva anual é de apenas vinte e sete por cento 

(27%) da demanda (casos novos e acervo) imposta à sua apreciação.5 Assim, para 

dar vazão ao estoque de processos seria necessário cessar a distribuição por quase 

4 anos e ainda, nesse período, baixar anualmente o mesmo número de processos de 

2014. 

A dificuldade encontra-se no primeiro grau da Justiça Estadual, no qual 

tramitaram, em 2014, cerca de 70,8 milhões de processos, com baixa de 17,3 milhões, 

ou seja, 24,5% do total.6 

Por conseguinte, a carga de trabalho, a qual engloba casos novos e o 

acervo, por magistrado de primeiro grau, computado todo o Judiciário, também é bem 

superior à do segundo grau, de modo que são 6.442 processos contra 3.252, 

resultando numa diferença de 98%.7 

Essa configuração também é mais grave na Justiça dos Estados, na qual 

os juízes de primeiro grau têm carga de trabalho de 7.398 processos contra 2.784 no 

segundo, diferença de 166%. 

                                                           
2 GRINOVER, Ada Pellegrine. Tutela jurisdicional diferenciada: a antecipação e sua estabilização. 
Revista de Processo. vol. 121/2005. Mar/2005. DRT\2005\186. p. 11-37. 
3 GRINOVER, Ada Pellegrine. Tutela jurisdicional diferenciada: a antecipação e sua estabilização. 
Revista de Processo. vol. 121/2005. Mar/2005. DRT\2005\186. p. 11-37. 
4 GRINOVER, Ada Pellegrine. Tutela jurisdicional diferenciada: a antecipação e sua estabilização. 
Revista de Processo. vol. 121/2005. Mar/2005. DRT\2005\186. p. 11-37. 
5 Disponível em: http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/politica-nacional-de-priorizacao-do-1-grau-
de-jurisdicao/dados-estatisticos-priorizacao, acessado em 11-08-2016, às 10:57. 
6 Disponível em: http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/politica-nacional-de-priorizacao-do-1-grau-
de-jurisdicao/dados-estatisticos-priorizacao, acessado em 11-08-2016, às 10:57. 
7 Disponível em: http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/politica-nacional-de-priorizacao-do-1-grau-
de-jurisdicao/dados-estatisticos-priorizacao, acessado em 11-08-2016, às 10:57. 
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Observe-se que esses dados representam a realidade média dos tribunais, 

de modo que o cenário de contradição entre primeiro e segundo graus pode ser ainda 

mais grave em diversos órgãos do Poder Judiciário. 

Esse fenômeno da maior sobrecarga de trabalho no primeiro grau é 

encontrado em todos os segmentos do Judiciário, embora seja menor na Justiça 

Federal, cuja taxa de congestionamento é pouco mais equilibrada entre primeiro e 

segundo graus (excluídos os juizados especiais e turmas recursais), na proporção de 

78% e 66%, respectivamente. 

A seu turno, dados do Relatório Justiça em Números igualmente 

demonstram que, não obstante a excessiva carga de processos, a força de trabalho 

disponibilizada ao primeiro grau por meio dos servidores se dá em proporções 

inferiores à dedicada ao segundo. Ato contínuo, os servidores de primeiro grau estão 

mais sobrecarregados.  

Assim, considerando todo o Judiciário, a carga de trabalho suportada por 

cada servidor da área judiciária é de 506 processos no primeiro grau e de 232 no 

segundo.8 

Dito isso, com base nos dados acima apurados, conclui-se que nosso 

Poder Judiciário está abarrotado de processos, o que gera decisões injustas e 

incompletas, com vistas a cumprir metas, mesmo que a vontade dos magistrados seja 

a de estudar mais profundamente cada caso concreto para proferir decisões de melhor 

qualidade. 

Neste cenário, a possibilidade de se estabilizar a tutela antecipada 

concedida com a extinção do processo veio em boa hora, de modo que, tal qual ocorre 

na França, pode ser que a maioria dos jurisdicionados no Brasil se contentem com o 

que foi decidido no provimento antecipatório em detrimento de um longo e 

desgastante procedimento de cognição exauriente. Ocorre que, conforme se 

demonstrará no decorrer do presente trabalho, essa possibilidade possui alguns 

obstáculos que dificultam sua aplicabilidade. 

                                                           
8 Disponível em: http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/politica-nacional-de-priorizacao-do-1-grau-
de-jurisdicao/dados-estatisticos-priorizacao, acessado em 11-08-2016, às 10:57 
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Já se viu, o Judiciário brasileiro vive um problema que não é exclusivo dele, 

mas que prejudica diretamente o jurisdicionado. Trata-se da morosidade da Justiça. 

Foram muitas as tentativas para resolver essa dificuldade, mas, até agora, não foi 

obtido o sucesso almejado. 

A introdução, no Código de Processos Civil de 1973, da tutela antecipada 

para os procedimentos comuns, foi uma das alterações que tinham o objetivo de 

amenizar o problema da demora do processo. Até então, só havia, no Código de 

Processos Civil de 1973, a previsão da tutela cautelar e tutelas satisfativas, em 

procedimentos especiais. 

Com efeito, a importância da estabilização da tutela antecipada, criada pelo 

Código de Processo Civil de 2015, remonta à seu objetivo de adiantar o provimento 

jurisdicional, conferindo efeitos práticos aos princípios da economia dos atos 

processuais e celeridade processual, com vistas à diminuir o volume de processos em 

tramitação no Poder Judiciário atualmente. 

 

 

1.2. Delimitação do objeto de estudo 

 

 

Conforme o artigo 294, do novo diploma processual, o fundamento da tutela 

provisória pode pautar-se na urgência ou na evidência. Por sua vez, a tutela de 

urgência se subdivide em cautelar ou antecipada. Esta, a seu turno, pode ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental. 

Como o presente estudo buscou tratar sobre a estabilização da tutela 

antecipada, o âmbito de incidência deste trabalho encontra-se na tutela antecipada 

concedida em caráter antecedente. 

Assim, buscou-se utilizar artigos científicos que realizaram levantamentos 

de informações acerca da sistemática adotada nos ordenamentos jurídicos que 

adimitem a estabilização da tutela antecipada antecedente e sua estabilização. 
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Outrossim, com o objetivo de identificar impecílios que o novo instituto da 

tutela antecipada pudesse criar, de cunho prático ou teórico, foram formuladas as 

principais críticas a respeito desse novo instituto. Dentre elas, uma em particular 

impede a própria utilização do instituto estudado, pois, como se verá, o legislador não 

previu uma implicação de natureza prática que torna irremediavelmente inaplicável a 

estabilização da tutela antecipada, pois será sempre necessário que o autor adite a 

petição incial, dando início à demanda principal com cognição exauriente. 

Em que pese a última e principal crítica, as outras demonstram, igualmente, 

que o instituto em apreço se deparará com dificuldades de ordem técnica e prática 

para que seja adotado corriqueiramente como verdadeiro instrumento processual. 

 

 

2. DA TUTELA ANTECIPADA 

 

 

Sua origem remonta ao direito romano, no qual, apesar da regra geral de 

que a execução só seria permitida posteriormente à sentença definitiva, a fim de 

resguardar o suposto devedor de qualquer intromissão em seu patrimônio enquanto 

não se julgasse exaustivamente a controvérsia, há relatos de tutela antecipada em 

que se permitia, por cognição “prima facie”, com antecipação dos efeitos materiais.9 

Diante desse quadro, ante a necessidade de criação de novos meios 

jurisdicionais, mais eficientes, eficazes e congruentes com o resguardo da pretensão 

aforada, que visavam preservar bens envolvidos num processo lento e demorado é 

que surgiu a “teoria das medidas cautelares”, a qual ainda não compreendia a 

antecipação da efetiva tutela jurisdicional. Com o passar do tempo inciaram-se as 

indagações acerca da possibilidade de algo mais efetivo do que as medidas 

                                                           
9 ALVARO DE OLIVEIRA, Carolos Alberto. Perfil dogmático da tutela de urgência. Revista Forense, Rio 
de Janeiro, vol. 342. p. 13-36, abr.q/mai./ jun. 1998. 
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cautelares.10 Desse modo, a origem da tutela antecipatória reside na percepção de 

que a tutela do direito, para que seja efetiva, é necessária que seja tempestiva.11 

Foram então criadas alternativas, como sumarização de determinados 

procedimentos satisfativos, ampliação do poder geral de cautela e a criação do poder 

de antecipação da tutela de mérito, mediante mecanismo apartado da tutela 

cautelar.12 

Eram ações específicas, as quais podiam antecipar, temporariamente, os 

efeitos da futura e potencial tutela principal, de modo que isso não se estendia a todos 

os pleitos requeridos perante o Judiciário.13 

A tutela antecipada, no ordenamento jurídico pátrio, não foi criada 

concomitantemente ao Código de Processo Civil de 1973, pelo menos não 

expressmanete. Paulatinamente, foram introduzidos, no processo de conhecimento, 

certos mecanismos de antecipação da tutela, porém, de forma muito excepcional e 

restrita a procedimentos especiais.14 

Como todos os outros ramos do direto, o direito processual civil deve ser 

analisado conforme a Lei Maior, conforme a Constituição. 

Neste interim, o processo civil está inserido num universo bem mais amplo, 

que é o da Constituição Federal, de modo que, somente sob a ótica constitucional, 

estar-se-ia realizando a tão almejada “interpretação sistemática do direito”, de modo 

que, os dispositivos do Código de Processo Civil ou da legislação processual civil 

extravagante como um todo não bastam por si sós. 

                                                           
10 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Tutela antecipada e tutela cautelar. Revista Forense, Rio de 
Janeiro, v. 342. p. 107-120, abr. mai. jun. 1998. 
11 RICCI, Edoardo F. A tutela antecipatória brasileira vista por um italiano. trad. José Rogério Cruz 
Tucci. Genesis Revista de Direito Processual Civil, Curitiba, v. 1. n. 1. p. 691-720, jan/abr 1996. 
12 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Tutela antecipada – evolução – visão comparatista – direito 
brasileiro e direito europeu. Temas atuais das tutela diferenciadas: estudos em homenagem ao 
Professor Donaldo Armelin. Coord. Mirna Cianci, Rita de Cássia Rocha Conte Quartieri, Luiz Eduardo 
Mourão e Ana Paula Chiovetti Giannico. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 397-419. 
13 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Tutela antecipada – evolução – visão comparatista – direito 
brasileiro e direito europeu. Temas atuais das tutela diferenciadas: estudos em homenagem ao 
Professor Donaldo Armelin. Coord. Mirna Cianci, Rita de Cássia Rocha Conte Quartieri, Luiz Eduardo 
Mourão e Ana Paula Chiovetti Giannico. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 397-419. 
14 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Tutela antecipada e tutela cautelar. Revista Forense, Rio de 
Janeiro, v. 342. p. 107-120, abr. mai. jun. 1998. 



16 
 

Com efeito, necessário é voltar os olhos à Constituição, a fim de entender 

em sua plenitude a disciplina jurídica que se pretende estudar, pois imperiorso analisar 

em que medida a Constituição Federal quer que o direito processual civil seja, 

extraindo de seu texto o “modelo constitucional civil”, verificando em que medida as 

disposições legais anteriores à sua entrada em vigência foram por ela recepcionada, 

que estão em consonância com sues valores. 

Assim, a Constituição Federal é o ponto de partida, qualquer que seja a 

reflexação do processo civil, bem como de qualquer outro ramo do Direito.15 

A nossa Constituição estabeleceu um modelo garantista, por consagrar 

princípios e garantias constitucionais, que institucionalizaram critérios e parâmetros 

democráticos, que, dentre outras características, encontra-se o amplo controle de 

constitucionalidade das leis, consagrados pelos princípios constitucionais específicos 

do processo civil: isonomia (artigo 5º, caput e inciso I); devido processo legal (artigo 

5º, incisos LIV); contraditório e ampla defesa (artigo 5º, incisos LIV e LV); direito de 

ação ou acesso à justiça ou efetividade da jurisdição (artigo 5º, XXXV); publicidade 

dos atos processuais (artigos 5º, inciso LX e 93, inciso IX); motivação das decisões 

judiciais (artigo 93, IX); proibição da prova ilícita (artigo 5º, LVI) e juiz natural (artigo 

5º, XXXVII e LIII). 

Com efeito, o modelo processual adotado pela Constituição Federal de 

1988 é o modelo garantístico, a fim de que, durante todo o curso do processo, 

necessariamente, haja estrita fidelidade aos princípios da Lei Maior retro 

mencionados. Outrossim, o sistema processual civil inclui medidas de tutela específica 

destinada à preservação das liberdades e dos valores da cidadania. 

Assim, entende-se que o processo tem como fim, algo que lhe é exterior; 

ele não vale por si próprio; sua finalidade é aplicar o direito material corretamente ao 

caso concreto.16 Trata-se, portanto, de uma forma de composição de litígios, se 

interpretarmos o processo teleologicamente, cujo escopo é garantir o respeito e a 

dignidade da pessoa humana. 

                                                           
15 BUENO, Cassio Scarpinella. Tutela Antecipada. Ed. 2ª. Saraiva. P. XXIII. 
16 ALVARO DE OLIVEIRA, Carolos Alberto. Perfil dogmático da tutela de urgência. Revista Forense, 
Rio de Janeiro, vol. 342. p. 13-36, abr.q/mai./ jun. 1998. 
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Em vista disso, não basta que o processo seja como o modelo 

constitucional do processo, mas sim que ele seja interpretado e aplicado, levando em 

consideração a realização concreta de valores e situações jurídicas que lhe são 

externas.17 

O guia do legislador e por conseguinte dos aplicadores do direito é o 

princípio da efetividade da jurisdição, previsto no artigo 5º, em seu inciso XXXV, da 

Constituição Federal, a ser utilizado em consonância com os princípios do devido 

processo, do contraditório e ampla defesa. Isso porque, a partir do momento em que 

há uma conscientização a respeito do caráter público do processo, necessariamente, 

atribui-se maior valor à efetividade, em face das reais necessidade da sociedade.18 

Não obstante, em razão da Emenda Constitucional nº 45 de 2004, surgiu outro 

princípio: o da razoável duração do processo. 

Esse princípio criado com a Emenda Constitucional nº 45, no dizer de 

Cassio Scarpinella, evidencia-se como um norte à celeridade do julgamento, bem 

como ao meios que a garantem. Além disso, influencia a racionalidade da atividade 

jurisdicional, servindo de corolário para os demias princípios constitucionais colocados 

em destaque. Trata-se de um princípio de suma importância para a compreensão 

mínima do “modelo constitucional do processo civil” a ser concretizado pelo instituto 

da tutela antecipada.19 

Ato contínuo, após uma longa discussão principiológica, o instituto da tutela 

antecipada foi constituído em nosso ordenamento jurídico a partir de uma 

interpretação sistemática da Constituição Federal de 1988. Portanto, foi a Carta 

Magna que possibilitou o instituto ora em apreço, o qual veio a ter sua previsão 

expressa somente em 13 de dezembro 1994, com a Lei nº 8.952. 

A tutela antecipada é a forma mais eficiente para se obter a justiça em 

tempo razoavelmente hábil no âmbito do processo civil atual, se concretizando de 

                                                           
17 BUENO, Cassio Scarpinella. Tutela Antecipada. Ed. 2ª. Saraiva. P. XXVI. 
18 ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto. Perfil dogmático da tutela de urgência. Revista Forense, Rio 
de Janeiro, vol. 342. p. 13-36, abr.q/mai./ jun. 1998 
19 BUENO, Cassio Scarpinella. Tutela Antecipada. Ed. 2ª. Saraiva. P. XXVI. 
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maneira morosamente inferior os direitos buscados pelas partes, com maiores 

chances de garantir a concessão da devida reparação ao final do processo judicial.20 

Trata-se de autorização que o processo civil passou a ter para inverter a 

ordem cronológica de seus atos. 

A prestação jurisdicional raramente se concretiza com a rapidez necessária 

apta a resolver o impasse e dar o bem da vida a quem pertence por direito em tempo 

hábil, de modo que, o interregno entre a sua solicitação e sua efetiva apreciação, 

geralmente, é muito longo, sendo certo que, nalgumas vezes, isso pode vir a 

comprometer a eficácia da tutela jurisdicional definitiva e gerando consequências 

práticas indesejáveis. Diante desse quadro, fez-se necessária a criação de 

mecanismos de preservação de direitos contra os males do tempo.21 

Neste contexto, a tutela antecipada surge como uma forma de tutela 

jurisdicional satisfaiva, e não cautelar, realizada sumariamente, cuja cognição é 

lastreada num juízo de probabilidade, que é realizado no processo de conhecimento.22 

Relvante observar que, o artigo 273, do Novo Diploma Processual Civil, 

prevê que a antecipação da tutela pode ocorrer tanto no início do processo (“in 

limine”), quanto incidentalmente, depois que o processo já tenha se iniciado.23 

Diante disso é possível afirmar que a natureza jurídica da tutela antecipada 

é de movimento judicial com eficácia mandamental ou executiva: lato sensu (ou 

executiva pura), porquanto permite a um só tempo não só a entrega antecipada e 

provisória do próprio mérito ou seus efeitos, como também permite a efetivação 

imediata desta tutela, uma vez que é embasada na urgência e na busca da efetividade. 

 

                                                           
20 DIDIER JUNIOR, Fredie; BRAGA, Paula; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil. 4. Ed. 
Vol 2. Salvador: JusPodivm, 2010. P. 457. 
21 DIDIER JUNIOR, Fredie; BRAGA, Paula; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil. 4. Ed. 
Vol 2. Salvador: JusPodivm, 2010. P. 457. 
22 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 15. ed. Vol. 1. Rio de Janeiro: Lúmen 
Juris, 2014. P.98. 
23 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 2. 49 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2014. P. 716. 
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3. Dos procedimentos similares à estabilização em outros 

ordenamentos jurídicos 

 

 

A forma mais comum de tutela satisfativa sumária em países como a 

Alemanha e a Áustria, com a "mahneverfahen”, Itália, com o “procedimento ingiuntivo" 

ou França e Bélgica, com "injonction de payer"24 é o procedimento monitório, isto é, 

um processo no qual a cognição se limita à prova produzida pelo requerente, sem que 

haja um contraditório inicial. Caso o devedor, após o decreto injuntivo, se opuser à 

ordem de pagamento, é que se instaurará o procedimento comum, com contraditório 

pleno. 

Nesses países a forma específica de tutela antecipada consiste em 

antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da futura sentença de mérito, em caráter 

de urgência, na presença de certos requisitos e mediante cognição mais ou menos 

superficial. Tais procedimentos são marcados pela provisoriedade e a necessidade 

de o processo de cognição plena prosseguir até a sentença de mérito.25 

O Brasil adotou a chamada tutela antecipada genérica, pela qual se 

antecipam total ou parcialmente os efeitos da sentença de mérito, na presença de 

certos requisitos e após cognição mais ou menos superficial do juiz, onde a tutela 

antecipada é provisória e não dispensa o processo de conhecimento e a sentença de 

mérito. 

Não obstante, esse caráter de provisoriedade, como se viu, pode ser 

dispensado, se ocorrer a estabilização da tutela antecipada, o que já existia em alguns 

países, nos quais ocorria se qualquer das partes não se opusesse contra ela. A 

exemplo disso temos o "référé" francês e belga e de algumas hipóteses específicas 

na Itália, de modo que, em tais casos, forma-se título executivo e, inclusive, coisa 

julgada. 

                                                           
24 GRINOVER, Ada Pellegrini. O Processo: Estudos e Pareceres. São Paulo: Perfil, 2005. 
25 GRINOVER, Ada Pellegrini. O Processo: Estudos e Pareceres. São Paulo: Perfil, 2005. 
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No ordenamento italiano já havia a “possibilidade de estabilização dos 

provimentos de urgência”.26 Outrossim, em outros ordenamentos é possível observar 

a existência da estabilização da tutela antecipada. 

Entretanto, no geral, não se vislumbra na legislação estrangeira a 

possibilidade de se admitir a imutabilidade conferida à coisa julgada material à 

estabilidade conferida à tutela antecipatória.27 O “reféré” francês e a tutela antecipada 

do direito italiano, deixam de impor o exame definitivo na sentença de mérito.28 

Não obstante se negue a consubstanciação da coisa julgada nesses 

países, o fato é que, se contra a decisão que concede a tutela antecipada  nenhuma 

das partes se opuser, esta torna-se estável, dispensando o processo de conhecimento 

e a sentença de mérito.29 

Portanto, diante da evolução do intituto da tutela antecipada na França e 

na Itália, pertinente sua análisa um pouco mais aprofundada, com vistas a comparar 

com o sistema adotado no Brasil em 2015. 

Adentrando um pouco mais no modelo francês, o processo cognitivo 

sumário e provisório, intitulado “reféré”, não depende da superveniência de um 

processo principal para que se confirme o provimento urgencial.30 

Tal instituto permite que tudo se decida num estágio incial, de forma 

provisória. Assim, são medidas claramente satisfativas, e não cautelares, as quais 

além de interferirem no processo principal, podem tornar-se providências judiciais 

definitivas com relação aos seus efeitos, de modo que, se tal ocorrer, dispensa-se a 

                                                           
26 BEDAQUE, José Roberto dos Santos.  Estabilização das tutelas de urgência. Estudos em 
homenagem à professora Ada Pellegrine Grinover. Coord. Flávio Luiz Yarshell e Maurício Zanoide de 
Moraes. 1 ed. São Paulo: DPJ Editora, 2005. P. 660-683 
27 BEDAQUE, José Roberto dos Santos.  Tutela Cautelar e Tutela antecipada: tutelas sumárias e de 
urgência (tentativa de sistematização). 5 ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2009. p. 
333. 
28 LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Considerações sobre a tutela jurisdicional diferenciada. Temas 
atuais das Tutelas Diferenciadas: Estudos em homenagem ao Professor Donaldo Armelin. Coord. Mirna 
Cianci, Rita de Cássia Rocha Conte Quartieri, Luiz Eduardo Mourão e Ana Paula Chiovetti Giannico. 
São Paulo: Saraiva , 2009. p. 647-676 
29 GRINOVER, Ada Pellegrini. Tutela jurisdicional diferenciada: a antecipação e sua estabilização. O 
processo: estudos & pareceres. 2 ed. rev. e ampl. São Paulo: DPJ Editora, 2009. p. 83-110. 
30 PAIM, Gustavo Bohrer. O référé francês. Revista de Processo. vol. 203, ano 37. São Paulo: Ed. RT, 
jan. 2012. p. 99-118. 
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prolação da futura sentença de mérito,31 e munidas de caráter de título executivo ou 

até mesmo coberto pelo manto da coisa julgada.32 O objetivo é a aceleração da 

prestação jurisdicional. 

Trata-se de um procedimento autônomo ao principal,33 não sendo uma 

“necessidade sistemática e orgânica”, cujo fim não é a composição definitiva do 

conflito e sim a “‘estabilização de uma situação, a interrupção de uma ilicitude ou a 

paralização de um abuso’”.34 Porém, essa situação, tal qual no Brasil, não 

consubstancia a coisa julgada e, por tal razão, caso sobrevenha nos autos do 

processo principal julgamento contrário à decisão antecipatória, ela perde sua 

eficácia.35 Nesta esteira, cabe às partes decidirem se instauram o sobredito processo 

principal. Do contrário, encerrado o “reféré”, o teor da decisão antecipatória 

“perdurará, sem limite temporal e sem depender de ulterior confirmação em processo 

definitivo”.36 Outrossim, essa é a sistemática adota no Brasil no Código de Processo 

Civil de 2015. 

No que tange ao grau da estabilidade da tutela antecipada, o “reféré” leva 

à coisa julgada, de modo que somente fatos novos são capacitados para modificar a 

decisão anterior (cláusula rebus sic stantibus). Porém, se um “reféré” for contrastante 

com a coisa julgada obtida em outro processo posterior, ele cairá. Assim, os efeitos 

do ”reféré” cessam conforme eventual julgamento de mérito.37 

Quanto à tendência em substituir o procedimento ordinário, o “reféré”, 

embora temporário, a instauração de uma ação principal não é essencial, não 

                                                           
31 BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araújo. Do processo cautelar. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 
5-6. 
32 GRINOVER, Ada Pellegrine. Tutela jurisdicional diferenciada: a antecipação e sua estabilização. 
Revista de Processo. vol. 121/2005. Mar/2005. DRT\2005\186. p. 11-37 
33 PAIM, Gustavo Bohrer. O référé francês. Revista de Processo. vol. 203, ano 37. São Paulo: Ed. RT, 
jan. 2012. p. 99-118. 
34 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Tutela antecipada – evolução – visão comparatista – direito 
brasileiro e direito europeu. Temas atuais das tutela diferenciadas: estudos em homenagem ao 
Professor Donaldo Armelin. Coord. Mirna Cianci, Rita de Cássia Rocha Conte Quartieri, Luiz Eduardo 
Mourão e Ana Paula Chiovetti Giannico. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 397-419. 
35 RICCI, Edoardo. F. Possíveis novidades sobre a tutela antecipada na Itália. trad. Mariulza Franco. 
Genesis Revista de Direito Processual Civil, Curitiba, n. 7 p. 87-95, jan/mar 1998. 
36 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Tutela antecipada – evolução – visão comparatista – direito 
brasileiro e direito europeu. Temas atuais das tutela diferenciadas: estudos em homenagem ao 
Professor Donaldo Armelin. Coord. Mirna Cianci, Rita de Cássia Rocha Conte Quartieri, Luiz Eduardo 
Mourão e Ana Paula Chiovetti Giannico. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 397-419 
37 GRINOVER, Ada Pellegrine. Tutela jurisdicional diferenciada: a antecipação e sua estabilização. 
Revista de Processo. vol. 121/2005. Mar/2005. DRT\2005\186. p. 11-37 
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dependendo do procedimento ordinário, de modo que o “reféré” é imbuído dos 

mesmos efeitos de uma decisão final. Pertinente ressaltar ainda que, na França, 

aproximadamente noventa por cento (90%) dos casos terminam resolvidos sem 

necessidade de processo ordinário, conformando-se as partes com o teor do decidido 

no provimento antecipatório.38 

Na Itália foi adotado o “provvedimenti d’urgenza”, cuja função é antecipar 

os efeitos da sentença de mérito, com a consequente satisfação do todo ou em parte 

da pretensão.39 

Nesse sistema vigorava o princípio da acessoriedade, por meio do qual, 

“qualquer provimento da espécie sempre se sujeita à fixação de um termo peremptório 

dentro do qual o promovente terá de iniciar o processo principal, ou de mérito, sob 

pena de caducidade do provimento provisório de urgência”.40 

Em 2005, em razão das mudanças no Código de Processo Civil italiano, a 

regra básica da acessoriedade foi eliminada, tornando autônoma a ação sumária para 

pleitos dos provimentos de urgência de natureza antecipatória, de modo que o não 

ajuizamento da ação principal não acarreta mais na ineficácia do provimento 

antecipatório, cujos efeitos perduraram indefinidamente no tempo,41 aproximando tal 

procedimento ao “reféré” francês e belga. Por conseguinte, houve um distanciamento 

da feição cautelar ao atribuir o caráter satisfativo a tais medidas. 

Tal qual no “reféré” francês, o “provvedimenti d’urgenza” italiano é um 

procedimento desenvolvido no bojo de contraditório pleno, célere e sumário42 que, em 

algumas hipóteses específica, produz coisa julgada, cujo provimento antecipatório 

                                                           
38 GRINOVER, Ada Pellegrine. Tutela jurisdicional diferenciada: a antecipação e sua estabilização. 
Revista de Processo. vol. 121/2005. Mar/2005. DRT\2005\186. p. 11-37 
39 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Tutela antecipada – evolução – visão comparatista – direito 
brasileiro e direito europeu. Temas atuais das tutela diferenciadas: estudos em homenagem ao 
Professor Donaldo Armelin. Coord. Mirna Cianci, Rita de Cássia Rocha Conte Quartieri, Luiz Eduardo 
Mourão e Ana Paula Chiovetti Giannico. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 397-419 
40 RICCI, Edoardo F. A tutela antecipatória brasileira vista por um italiano. trad. José Rogério Cruz 
Tucci. Genesis Revista de Direito Processual Civil, Curitiba, v. 1. n. 1. p. 691-720, jan/abr 1996 
41 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Tutela antecipada – evolução – visão comparatista – direito 
brasileiro e direito europeu. Temas atuais das tutela diferenciadas: estudos em homenagem ao 
Professor Donaldo Armelin. Coord. Mirna Cianci, Rita de Cássia Rocha Conte Quartieri, Luiz Eduardo 
Mourão e Ana Paula Chiovetti Giannico. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 397-419 
42 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Tutela antecipada – evolução – visão comparatista – direito 
brasileiro e direito europeu. Temas atuais das tutela diferenciadas: estudos em homenagem ao 
Professor Donaldo Armelin. Coord. Mirna Cianci, Rita de Cássia Rocha Conte Quartieri, Luiz Eduardo 
Mourão e Ana Paula Chiovetti Giannico. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 397-419 
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possui caráter de título executivo.43 Ato contínuo, fora das hipóteses específicas, não 

ocorre preclusão de seu provimento, de forma que o ajuizamento de futura demanda 

de plena cognição não fica prejudicada caso uma das partes pretender buscar 

novamente o pronunciamento judicial a respeito do mesmo litígio, momento no qual é 

possível alcançar a res iudicata, confirmando, reformando ou cancelando a tutela 

antecipada concedida sumariamente. 

Os casos específicos para concessão, na Itália, são encontrados num 

extenso rol de medidas antecipatórias. É o caso das medidas de convalidação de 

licença ou despejo, de condenação com reserva de exceção de compensação, das 

inibitórias em tema de direito de autor e de propriedade industrial, de responsabilidade 

decorrente do seguro obrigatório em matéria de trânsito e das deliberações 

assembleares sociais. Diante de tão amplo rol de hipóteses específicas pacíveis de 

concessão de medida antecipatória é que a doutrina italiana passou a entender que 

hoje existe no ordenamento italiano a tutela antecipada genérica, o que permite que 

seja aplicada a tutela antecipada mesmo fora desse rol de hipóteses expressamente 

previstas.44 

No que tange à profundidade da cognição do juiz, ela varia conforme o 

provimento satisfativo antecipado requerido. Há caso que basta que o juiz decida com 

base no “fumus boni iuris”, semelhante a uma medida cautelar; noutros, o juiz deve se 

valer de uma cognição mais profunda, como o faria em uma sentença de mérito, 

levando em conta, entretanto, somente os argumentos suscitados pelo demandante.45 

É o que ocorre na condenação com reserva ou na convalidação de licença ou despejo. 

Do mesmo modo, no processo monitório, o juiz deve limitar sua cognição à prova 

escrita produzida pelo demandante. No restante dos casos, a cognição do juiz é a 

mais ampla possível, entretando, “secundum eventum probationis” (de acordo com as 

provas produzidas até o momento).46 

                                                           
43 GRINOVER, Ada Pellegrine. Tutela jurisdicional diferenciada: a antecipação e sua estabilização. 
Revista de Processo. vol. 121/2005. Mar/2005. DRT\2005\186. p. 11-37. 
44 GRINOVER, Ada Pellegrine. Tutela jurisdicional diferenciada: a antecipação e sua estabilização. 
Revista de Processo. vol. 121/2005. Mar/2005. DRT\2005\186. p. 11-37. 
45 GRINOVER, Ada Pellegrine. Tutela jurisdicional diferenciada: a antecipação e sua estabilização. 
Revista de Processo. vol. 121/2005. Mar/2005. DRT\2005\186. p. 11-37. 
46 GRINOVER, Ada Pellegrine. Tutela jurisdicional diferenciada: a antecipação e sua estabilização. 
Revista de Processo. vol. 121/2005. Mar/2005. DRT\2005\186. p. 11-37. 
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No bojo da análise dos requisitos para concessão da tutela antecipada, a 

Itália afirma que, na prática forense, o juiz deve apurar os interesses contrapostos das 

partes, por meio de um juízo de balanceamento, já que os pressupostos das medidas 

antecipatórias se confundem com os exigidos para os provimentos cautelares. 

Quanto ao grau de estabilidade da tutela antecipatória, o mesmo irá variar 

em cada caso. Com efeito, no processo monitório, o decreto injuntivo não impugnado 

é semelhante a uma sentença com trânsito em julgado. Se não for impugnada 

mediante interposição de apelação, a condenação com reserva de exceções, que 

desde logo é dotada de força executiva, produzindo todos os efeitos de uma sentença 

de primeiro grau, faz coisa coisa julgada. No entanto, isso está sujeito a uma condição 

resolutiva, caso uma sentença futura acolha as exceções reservadas.47 

A antecipação de tutela genérica é dotada, imediatamente, de força 

executiva, mas a superveniência da sentença de mérito anula todos os seus efeitos, 

seja a favor ou contra a antecipação. Outrossim, ocorrerá a cessação da eficácia do 

provimento antecipatório se o processo for extinto sem sentença, por renúncia ou 

inatividade do demandante. Nos demais casos, “a regra geral é de imediata 

executividade do provimento, que ficará absorvido pela sentença de mérito”.48 

Quanto à tendência em substituir o procedimento ordinário, os institutos da 

monitória e da convalidação de licença e despejo surgem como meios alternativos ao 

processo de conhecimento, cujo fim é verdadeiramente substituir a tutela ordinária. 

Quanto aos demais institutos específicos de antecipação da tutela possuem o fim de 

antecipar e acelerar o processo, sem, entretanto, dispensar a sentença de mérito.49 

 

 

 

                                                           
47 GRINOVER, Ada Pellegrine. Tutela jurisdicional diferenciada: a antecipação e sua estabilização. 
Revista de Processo. vol. 121/2005. Mar/2005. DRT\2005\186. p. 11-37 
48 GRINOVER, Ada Pellegrine. Tutela jurisdicional diferenciada: a antecipação e sua estabilização. 
Revista de Processo. vol. 121/2005. Mar/2005. DRT\2005\186. p. 11-37 
49 GRINOVER, Ada Pellegrine. Tutela jurisdicional diferenciada: a antecipação e sua estabilização. 
Revista de Processo. vol. 121/2005. Mar/2005. DRT\2005\186. p. 11-37 
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4. Da novidade introduzida pelo Novo Código de Processo Civil 

de 2015 

 

 

4.1. Da estabilização da tutela antecipada e seu procedimento adotado pelo 

Código de Processo Civil de 2015 

 

 

Essa estabilização da tutela provisória de urgência antecipada requerida 

em caráter antecedente constitui grande inovação no campo processual civil, 

consagrada pelo artigo 303, do Código Processual Civil de 2015. 

O requerimento de tutela provisória pode ser realizado de duas formas, nos 

termos do artigo 294, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015: de modo 

incidental, concomitante à formulação do pedido principal, na própria petição inicial, 

seja após a distribuição da demanda principal, por simples petição, ou 

antecedentemente (artigo 299, do Código de Processo Civil de 2015), hipótese na 

qual deve o requerimento ser formulado ao juízo que terá competência para conhecer 

do pedido principal, ou de modo antecedente. 

Quando se tratar de tutela antecipada e a urgência for “contemporânea” à 

propositura da demanda, tem o autor duas opções: ou formular, já de uma vez, o 

pedido principal cumulando-o com o requerimento incidental de tutela antecipada 

(ainda que “inaudita altera parte”), ou limitar-se a apresentar o requerimento de tutela 

antecipada antecedente, sem formulação completa do pedido principal (artigo 303, do 

Código de Processo Civil de 2015). 

Caso deseje limitar-se ao requerimento de tutela antecipada antecedente, 

deve o autor destacar, expressamente na petição inicial (artigo 303, § 5º, do Código 

de Processo Civil de 2015), que optou por esse procedimento mais simplificado, para 

uma identificação mais clara, inclusive por parte do Judiciário, de que não se trata da 

demanda principal, mas do procedimento antecedente. 



26 
 

A petição inicial do procedimento antecedente deve restringir-se ao 

requerimento da tutela antecipada antecedente e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do 

risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o “caput” do artigo 303, do Código 

de Processo Civil de 2015, devendo indicar, ainda, o valor da causa, o qual deve ser 

calculado já considerando o pedido de tutela final (artigo 303, § 4º, do Código de 

Processo Civil de 2015). 

No caso de o juiz entender que não há elementos para a concessão de 

tutela antecipada antecedente, deve determinar a emenda da petição inicial em até 5 

(cinco) dias, sob pena de indeferimento da exordial e extinção do processo sem 

resolução de mérito (artigo 303, § 6º, do Código de Processo Civil de 2015). 

Cumpre observar que o prazo para a emenda, nesse caso em específico, 

é mais reduzido do que o geral, pois, enquanto o artigo 321 prevê o prazo geral de 15 

(quinze) dias para a emenda da inicial, o artigo 303, § 6º, estabelece o prazo diminuto 

de 5 (cinco) dias para a emenda, caso o juiz considere inexistentes elementos para a 

concessão da tutela antecedente, prazo esse que, apesar de reduzido, pode ainda 

ser, excepcionalmente, dilatado pelo juiz, nos termos do artigo 139, inciso VI, do 

Código de Processo Civil de 2015. 

Antes de determinar a emenda da inicial, pode o juiz, excepcionalmente, 

determinar a realização de audiência de justificação, nos termos do artigo 300, § 2º, 

do Código de Processo Civil de 2015, para a produção de prova oral pelo autor, a fim 

de complementar as provas destinadas a demonstrar suas alegações. Realizada a 

justificação prévia e convencendo-se o juiz da aparência do direito e do risco de dano, 

será deferida a tutela antecipada antecedente. Somente se, a despeito da realização 

da audiência de justificação, o juiz considerar inexistentes os pressupostos para a 

concessão da tutela antecipada, é que deve ser intimado o autor para emendar a 

inicial, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. 

O conteúdo dessa “emenda” deve ser o mais amplo possível, em razão da 

inexistência de citação do réu, de modo que o autor pode modificar o requerimento de 
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tutela antecipada, sendo-lhe permitido, ainda, juntar novas provas que justifiquem os 

pedidos.50 

Concedida, sem que a outra parte seja ouvida (“inaudita altera parte”), a 

tutela antecipada antecedente, vindo o réu a apresentar impugnação contra a decisão 

liminar, deve o autor, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar, 

aditar a petição inicial, complementando seus argumentos, mediante juntada de novos 

documentos e a confirmação do pedido de tutela final. Esse aditamento deve operar-

se nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais, nos termos do 

artigo 303, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 

Sobre o pedido formulado na petição de aditamento, observe-se ainda que: 

o novo Código exige que a petição de requerimento de tutela antecedente indique qual 

será o pedido de tutela final (artigo 303, “caput”), sendo vedado que o autor modifique 

o pedido de tutela final, seja ampliando-o ou reduzindo-o, de modo que cabe a ele 

apenas confirmá-lo.51 

Após a realização desse aditamento pelo autor, deve o réu ser citado e 

intimado para a audiência de conciliação ou de mediação, na forma do artigo 334 e, 

caso inexista autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do 

artigo 335, conforme estabelece o artigo 303, § 1º, inciso III. 

Não realizado o aditamento pelo autor, o processo será extinto sem 

resolução do mérito (artigo 303, § 2º). Ato contínuo, cessarão imediatamente, os 

efeitos da tutela antecipada antecedente. 

Por fim, caso o réu não recorra da decisão “inaudita altera parte”, a tutela 

antecipada antecedente concedida integralmente torna-se estável e o processo é 

extinto, nos termos do artigo 304, de modo que, a partir desta estabilização, ainda é 

possível que a outra parte ingresse em juízo por meio de ação tendente ao 
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exaurimento da cognição, para que cessem os efeitos da tutela antecipada 

estabilizada (§ 2º, do artigo 304, do Código de Processo Civil de 2015).  

A estabilização é medida que busca minimizar os efeitos resultantes das 

mudanças contínuas das interpretações dadas a direitos, o que traz maior 

previsibilidade e segurança jurídica na fase de conhecimento, pelo menos até que a 

sentença seja proferida.  

O artigo 303 fala em interposição do respectivo recurso, a fim de evitar a 

estabilização da tutela antecipada. Esse recurso mencionado no referido dispositivo é 

o agravo de instrumento (artigo 1.021, I, do Código de Processo Civil de 2015). Na 

hipótese de a tutela antecipada antecedente ser pleiteada perante algum Tribunal, 

inclusive no Supremo Tribunal Federal, do mesmo modo caberá agravo de 

instrumento. Se, por outro lado, a decisão for monocrática, caberá agravo interno, nos 

termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil de 2015. No entando, em 

explicações que serão feitas mais adiante, essa regra deve ser entendida de forma 

ampliativa, de modo que, o recurso de agravo não é o único meio apto a evitar a 

estabilização, mas qualquer manifestação do réu contra a concessão da tutela 

antecipada que, por si só, já inviabiliza a incidência da estabilização. 

O entendiemento majoritário é no sentido de que tal estabilização não faz 

coisa julgada, conforme afirmou expressamente o legislador no § 6º, do artigo 304, do 

Código de Processo Civil de 2015 ante a ausência de cognição exauriente. 

Com efeito, se concedida a tutela antecipada antecedente, é dada 

oportunidade ao réu para, querendo, recorrer. Caso não o faça em tempo hábil, o 

processo será extinto, sem o julgamento do mérito. Nesse contexto, o legislador optou 

por conferir estabilidade aos efeitos da liminar concedida, mesmo após a extinção do 

processo (artigo 304, caput e § 1º do Código de Processo Civil de 2015). 

Porém, não obstante a extinção do processo, com a estabilização dos 

efeitos da tutela antecipada, o § 2º do artigo 304 do Código de Processo Civil de 2015 

dá oportunidade às partes para proporem ação “com o intuito de rever, reformar ou 

invalidar a tutela antecipada estabilizada”. 
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Tal permissão, impede a formação da coisa julgada sobre a tutela 

antecipada concedida, pois a matéria nela tratada ainda não terá como característica 

a indiscutibilidade e a imutabilidade panprocessual.  

Nessa vereda, partindo do pressuposto de que a coisa julgada é a proibição 

de repetição ou reprodução do exercício da mesma atividade jurisdicional,52 sobre o 

mesmo objeto (artigos 337, §§ 1º e 4º e 502 do Código de Processo Civil de 2015) em 

futuros processos, a mera possibilidade de rediscussão da tutela antecipada, pela 

repropositura de nova ação, afasta a “res iudicata” (artigo 304, parágrafo 2º do Código 

de Processo Civil de 2015). 

Entretanto, esse direito de rediscussão da tutela antecipada possui um 

prazo de validade, qual seja, dois anos, contados da ciência da decisão que extinguiu 

o processo (artigo 304, § 5º do Código de Processo Civil de 2015).  

Portanto, transcorrido o prazo para rediscussão da tutela antecipada 

antecedente mediante propositura da ação que possui o intuito de rever, reformar ou 

invalidar a tutela antecipada estabilizada, nos termos do parágrafo 2º do artigo 304 do 

Código de Processo Civil de 2015, consubistancia-se a proibição de repetição, bem 

como a reprodução do exercício da mesma atividade jurisdicional, sobre o mesmo 

objeto, pelas mesmas partes (artigo 337, parágrafo 1º e 4º, do Código de Processo 

Civil de 2015), tornando-a indiscutível e imutável (artigo 502, do Código de Processo 

Civil de 2015). Assim, configurada está a coisa julgada.53 

Cumpre obtemperar que, a parte inicial do parágrafo 6º, do artigo 304 do 

Código de Processo Civil de 2015, parece contradizer a afirmação acima. Mas, a 

redação deste texto legal deve ser entendida de acordo com todo o sistema 

processual, mediante uma interpretação sistematica, especialmente as normas dos 

parágrafos 2º, 3º, 4º e 5º do artigo 304 combinado com o parágrafos 1º e 4º do artigo 

337 do diploma legal ora analisado.54 
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tutela-antecipada-cpc-faz-coisa-julgada. Acesso em 03.08.2016, às 00:37. 
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Entende-se, assim, que a referida norma quis dizer que não há coisa 

julgada enquanto for possível a repropositura da ação prevista no parágrafo 2º do 

artigo 304 do novo Código de Processo Civil. A intenção do legislador com este 

dispositivo é reforçar a estabilidade dos efeitos da tutela liminar, depois da extinção 

do processo e até eventual revisão, na forma procedimental do aludido parágrafo 2º.55 

Assim, enquanto perdurar o direito de revisão da tutela antecipada, não há 

coisa julgada, de modo que, findo este direito, a tutela liminar será petrificada com a 

autoridade da coisa julgada (artigo 502 do novo CPC). 

Cumpre esclarecer que, sobrevindo decisão definitiva de mérito, a decisão 

provisória acerca da tutela antecipada desaparece do mundo jurídico, de modo que, 

o julgamento do mérito, com a consequente substituição da tutela provisória, não 

importa em violação da coisa julgada, pois não houve repetição do exercício da 

mesma atividade jurisdicional, sobre o mesmo objeto. A apreciação da tutela 

antecipada baseia-se na probabilidade do direito e na presença da urgência, enquanto 

que a tutela final desconsidera a urgência e busca a certeza do direito. Desse modo, 

são consideradas atividades jurisdicionais diversas, sobre objetos distintos e que 

exigem cognições diferentes. 

Neste diapasão, com base no artigo 337, parágrafos 1º e 4º combinados 

com o artigo 304, parágrafos 2º, 3º 4º e 5º, todos do Código de Processo Civil de 2015, 

a tutela antecipada pode fazer coisa julgada.56 

Essa é a lógica adotada pela corrente minoritária que entende pela 

possibilidade de concretização da coisa julgada em decorrência da estabilização da 

tutela antecipada. 

Por outro lado, não ficou claro qual será a força da estabilidade da tutela 

antecipada depois de transcorridos os dois anos. No entanto, o próprio legislador 

afirma que a “estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão” (leia-

se decisão tomada na ação exauriente), conforme prevê o § 6º, do mesmo dispositivo, 
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sendo possível inferir que, não sendo ajuizada essa ação no prazo de dois anos, a 

estabilidade torna-se “inafastável”, ou seja, imutável, indiscutível. 

Portanto, a impossibilidade de revisão daquilo que já fora decidido em outro 

processo não pode ser nomeado de forma diversa a coisa julgada,57 uma vez que o 

artigo 502, do Código de Processo Civil de 2015, define coisa julgada como sendo “a 

autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a 

recurso”. 

Diante disso, há quem diga que a estabilização da tutela antecipada criou 

uma situação tão peculiar que não pode ser considerado nem sentença, tampouco 

coisa julgada.58 Para Cassio Scarpinella, não há formação de coisa julgada, pois 

entende que o § 6º, do artigo 304, afasta expressamente a viabilidade de haver 

formação de coisa julgada daquela decisão. 

Para o doutrinador, o fato de, transcorridos os dois anos do § 5º, do mesmo 

dispositivo legal, não ser mais possível rever, reformar ou invalidar a decisão que 

concede a tutela antecipada, não faz com que ela transite materialmente em julgado. 

Nas palavras dele trata-se de “mera coincidência (não identidade) de regimes 

jurídicos, em prol da própria segurança jurídica”. E bem por isso, ele entende que a 

ação voltada a rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada, não é a 

ação rescisória, prevista no artigo 966, uma vez que tal ação visa o desfazimento da 

coisa julgada material.59 Assim, a ação cabível nessa hipótese deve ser entendida da 

forma mais ampla possível, de modo que, 

qualquer pretensão de direito material pode ensejar pedido de tutela 
jurisdicional, a ser formulado por qualquer das partes, apto a rever, reformar 
ou invalidar a decisão concessiva da tutela provisória antecipada antecedente 
e, nesse sentido, estancar ou modificar seus efeitos.60 

Voltando ao procedimento, tendo em vista uma possível estabilização, que 

ocorrerá apenas quando o réu, depois de citado, não interpuser o recurso cabível de 

agravo no prazo de 15 dias, o autor deve esperar o recurso do réu, o que, caso não 
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ocorra, nada mais seria exigido do autor, de modo que ele poderia se satisfazer com 

a estabilização da tutela antecipada, aguardando a extinção do processo, e fruir o bem 

da vida que lhe foi concedido prematuramente. 

Por outro lado, caso o réu recorra, não haverá estabilização e o autor tem 

de buscar uma sentença de mérito, a fim de fruir plenamente o bem da vida. Para 

tanto, caberá a ele formular, nos autos do processo principal, o pedido definitivo dentro 

do prazo de 15 dias. 

Por conseguinte, concedida a tutela antecipada por meio de decisão 

proferida antes mesmo do contraditório, o réu é citado para agravar desta decisão em 

quinze dias contados da citação. Diferente é a situação do autor, que é apenas 

intimado dessa decisão, no mais das vezes antes mesmo da própria citação do réu. 

Com efeito, sem saber se o réu apresetará o recurso de agravo dentro do prazo de 

quinze dias, o autor deverá formular o pedido principal, cujo prazo de quinze dias 

contados da decisão que concedeu a tutela antecipada se esgotará – muito 

provavelmente – antes da apresentação ou não do recurso de agravo pelo réu. Neste 

contexto,faz-se necessário que, no mandado de citação e intimação expedido ao réu 

para a audiência de conciliação ou de mediação, contenha expressamente a 

advertência de que a não interposição do recurso significará a estabilização da tutela 

concedida em seu desfavor.61 

Assim, quando tem de decidir se formula o pedido principal ou não, o autor, 

não saberá se o réu interporá o recurso e se, portanto, haverá ou não estabilização 

da medida, devendo aditar a inicial sempre. Nessa vereda, cumpre obtemperar que, 

tal regra é um tanto quanto dúbia, pois, faria mais sentido se o autor pudesse formular 

o pedido principal após a interposição do recurso, a fim de resguardar a economia 

processual e sua celeridade,62 uma vez que é essa a finalidade da estabilização, a 

extinção do processo a fim de poupar as partes de um longo e demasiadamente 

demorado processo de conhecimento, nos termos do artigo 304, § 1º, do Código de 

Processo Civil de 2015. 
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Depois que a tutela antecipada se estabilize, o § 2º, do artigo 304, prevê a 

possibilidade de reformar a tutela antecipada estabilizada. Diante disso, qualquer das 

partes pode demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela 

antecipada estabilizada, dentro do prazo de dois anos, podendo requerer o 

desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida (para instruir a petição 

inicial dessa ação) para o juízo prevento em que a tutela antecipada foi concedida 

(artigo 304, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015), de modo que os efeitos da 

tutela antecipada ficam preservados até então. 

 

 

5. Críticas à sistemática adotada no Código de Processo Civil de 

2015 e suas principais controvérsias 

 

 

5.1. Do termo inicial para que o réu recorra 

 

 

Por primeiro, observe-se que, a estabilização depende de três requisitos: i) 

concessão da tutela antecipada em caráter antecedente; ii) aditamento da inicial; iii) 

não interposição de agravo de instrumento.63 

Após quinze dias, encerra-se o prazo para que o réu interponha o cabível 

recurso de agravo, o que acarreta no fenômeno da estabilização. Isso significa que o 

autor deve aguardar essa interposição pelo réu, de modo que, caso o réu não recorra, 

não é necessário qualquer movimentação por parte do autor. 

Por outro lado, se o réu recorrer não haverá estabilização, só restando ao 

autor esperar uma sentença de mérito para que possa fruir do bem da vida 
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definitivamente. Para que tal ocorra, o autor deve formular o pedido principal dentro 

de quinze dias. 

Ocorre que, a decisão que concede a tutela antecipada pode ocorrer antes 

do contraditório, sendo o réu citado, momento a partir do qual inicia-se a contagem do 

prazo de quinze dia para que ele interponha o recurso de agravo. 

Situação distinta é a que ocorre com o autor: ele será apenas intimado da 

decisão concessiva da tutela antecipada – provavelmente antes da citação do réu. 

Assim, o autor terá seu prazo de quinze dias para realizar o aditamento (artigo 303, § 

1º, inciso I, Código de Processo Civil de 2015) com um inicio muito anterior ao prazo 

do réu para agravar da decisão que, por conseguinte, se esgotará antes. 

Assim, pela redação dos artigos 303, § 1º e 304, parece, “a priori”, uma 

inviabilização de ordem prática da estabilização da tutela antecipada. Isso porque, o 

prazo para que o autor adite a inicial parece começar a correr antes do prazo para o 

réu recorrer. 

Com efeito, o prazo de quinze dias para o autor aditar a inicial possui como 

termo inicial a data da “concessão” da tutela, conforme a redação do artigo 303, § 1º, 

de modo que a intimação dele ocorre na pessoa de seu advogado, através de 

publicação do Diária da Justiça Eletrônico. A seu turno, o prazo de quinze dias para 

que o réu apresente seu “recurso” (artigo 304) possui como termo inicial um momento 

muito posterior ao da decisão concessiva e sua publicação, qual seja, o da juntada 

aos autos de comprovante de citação, ou dia útil subsequente ao término do prazo do 

edital, do acesso ao portal ou do término do prazo para consulta. 

O legislador não se importou com o resultado disso, uma vez que, o autor 

não sabe se o réu irá interpor o recurso cabível ou não e, portanto, se haverá 

estabilização ou não, tendo em vista que o termo inicial do autor, para aditar a petição 

inicial, começa antes do prazo do réu, para interpor o recurso cabível contra a decisão 

que concedeu a tutela antecipada. 

Nesse sentido, cumpre obtemperar que, faria muito mais sentido formular 

o pedido principal, aditando a inicial, se houver interposição de recurso, em 
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observância ao princípio da economia processual,64 princípio basilar e razão pela qual 

foi adotado no Brasil o instituto da estabilização da tutela antecipada. 

Nessa vereda, o autor deve aditar a inicial de qualquer forma, formulando 

sempre o pedido principal, pois não há como saber se haverá ou não recurso. Desse 

modo, caso o réu recorra e o autor não tenha formulado o pedido principal, o processo 

será extinto sem a estabilização da medida, nos termo do artigo 303, § 2º.65 

Na prática, o autor será sempre obrigado a aditar, acarretando já a 

instauração da demanda principal e não mais um procedimento de cognição sumária, 

antes mesmo de sequer verificar se o réu viria a deixar de recorrer e, assim, gerar a 

extinção do processo acarretando na estabilização da tutela, tornando inútil a 

utilização desse instituto, o qual cairá por terra, ante essa exigência esquizofrênica, 

“data vênia”. 

Portanto, a verdadeira utilidade da estabilização, que seria a economia dos 

atos processuais, caiu por terra, haja vista que o autor não saberá se a tutela 

antecipada se estabilizará ou não, devendo ele, preventivamente, formular o pedido 

principal, provocando o desenvolvimento do processo de conhecimento, conforme o 

artigo 303, § 1º, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015. 

O objetivo da criação da nova técnica processual de estabilização da tutela 

antecipada com extinção do processo foi extirpado, pois ele consistia exatamente em 

evitar o aditamento da inicial, que daria ensejo a instauração da demanda principal e 

o seu curso através de um procedimento de cognição exauriente, que acarretaria na 

prolação da sentença de mérito. 

Ante o exposto, o prazo para o réu impugnar a decisão recursal deveria ter 

seu início em primeiro lugar, antes do prazo de aditamento da inicial, cumprindo o 

verdadeiro propósito da estabilização da tutela antecipada, ou seja, evitar um possível 

desperdício de atividade jurisdicional com o desenvolvimento da demanda principal. 

O que deveria ocorre é que, somente se o réu impugnasse a decisão concessiva da 
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tutela antecipada é que iniciaria-se o prazo para o autor formular seu pedido principal, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Esta é a razão da interpretação teleológica da norma, analisando qual é o 

fim dela, seu objetivo, de modo que a regra positiva deve ser entendida a fim de 

satisfazer o propósito de sua criação.66 

Portanto, quando afirma-se que é preciso realizar uma interpretação 

teleológica acerca do dispositivo (artigo 303, § 1º), que contempla tal regra 

aparentemente contraditória, visa-se interpretar a norma levando em consideração o 

objetivo que o legislador desejava ter atingido, o qual, tendo em vista a criação de 

todo um procedimento de cognição sumária com vistas a resguardar a celeridade 

processual e a economia dos atos processuais. 

A partir daí alguns sugerem uma possível solução a tal impasse. Inegável 

a necessidade de postergar o termo a quo do prazo para aditamento pelo autor. Para 

isso, quando o § 1º, do artigo 303 diz “concedida”, é possível entender como se fosse 

“efetivada” a tutela antecipada, expressão empregada pelo artigo 308 e que deve ser 

utilizada, por analogia, no artigo 303, § 1º. 

Em sentido contrário, há quem defenda que o prazo não poderia/deveria 

correr da efetivação, mas da intimação do requerente sobre a concessão da tutela 

antecipada antecedente.67 

A seu turno, também seria razoável admitir a alteração da redação dos 

incisos I e II, do § 1º, do artigo 303, que passaria a ser a seguinte: 

I – o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua 
argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido 
de tutela final, em 15 (quinze) dias contados de sua intimação para 
contraditório ao agravo de instrumento ou à resposta do réu; e 

II – realizado o aditamento pelo autor, o réu será citado e intimado para a 
audiência de conciliação ou de mediação na forma do art. 334 (grifo nosso).68 

Por meio dessa proposta haveria estabilização da tutela antecipada e a 

extinção do processo sem a necessidade de formulação do pedido principal por meio 

                                                           
66 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 20ª ed. Editora Forense. p. 122. 
67 SOUZA, Artur César de. Op. cit., p. 151-186. 
68 REDONDO, Bruno Garcia. Estabilização, modificação e negociação da tutela de urgência antecipada 
antecedente: principais controvérsias. Re-vista de Processo. vol. 244/2015. Jun/2015. DRT\2015\9719. 
p. 167-192. 
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do aditamento precoce, consagrando de uma vez por todas a tutela satisfativa 

autônoma no Brasil.69 

 

 

5.2. Da revogação do fenômeno de integração entre medidas 

 

 

Na doutrina sempre houve uma certa dificuldade em diferenciar as tutelas 

antecipadas das cautelares, o que gerou prejuízos aos jurisdicionados quando 

buscavam a tutela jurisdicional do Poder Judiciário, que, na maior parte das vezes, 

tinham seus pleitos indeferidos pelos respectivos juízes que entendiam não ser a 

medida adequada para resolver a questão encontrada no caso concreto. Havia uma 

dificuldade técnica em diferenciar as tutelas provisórias, de modo que, se a parte 

ingressava em juízo requerendo a tutela antecipada, o juiz indeferia esse pedido por 

entender que tratava-se, na verdade, de tutela cautelar. 

Neste cenário, decidiu-se por criar espécie de fungibilidade entre essas 

medidas, a fim de sanar tais prejuízo e para que os jurisdicionados não mais fossem 

barrados a litigar e obter o bem da vida em razão de uma discussão teórica que, no 

mundo prático não fazia diferença alguma.70 

O Código antigo de 1973, já vinha reconhecendo uma fungibilidade com 

relação às tutelas cautelares e antecipadas, ao acrescentar o § 7º, ao artigo 273. Isso 

porque, já se percebia uma certa dificuldade em decidir qual instituto era mais 

adequado a cada caso concreto. No entanto, o Código de Processo Civil de 2015 

recriou esse impecílio. 

Antes do surgimento do dispositivo retro mencionado, havia o fenômeno de 

integração entre as medidas, já que o sistema não permitia tutela provisória do direito. 

Assim, passou-se a manejar o procedimento cautelar para tal finalidade, o que, de 

                                                           
69 Nesse sentido, CUNHA, Guilherme Cardoso Antunes da. Tutelas de urgência satisfativas autônomas. 
Revista de Processo. vol. 227, ano 39. São Paulo: Ed. RT, jan. 2014. p. 141 e ss. 
70 BUENO, Cássio Scarpinella. Tutela antecipada. São Paulo: Saraiva, 2004, pp. 122-123. 
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certo modo, não era o mais correto. Então, passou-se a distinguir os significados de 

acautelar o direito, a fim de colocá-lo fora de risco, e satisfazê-lo durante o andamento 

do processo. Enquanto a primeira finalidade poderia ser buscada na via cautelar, a 

segunda, para alguns, desrespeitava seus estreitos limites. Com a criação da tutela 

antecipada, outrora prevista no artigo 273 do Código revogado, a necessidade da 

distinção persistiu na medida em que servia de fronteira entre os pedidos cautelares 

e os antecipatórios. Por conseguinte, a fim de pacificar a discussão, o legislador 

reformista inseriu o dito § 7o no artigo 273 do antigo Código, estabelecendo, assim, a 

fungibilidade entre os provimentos cautelares e de urgência.71 

Ocorre que, o Código de Processo Civil de 2015, reincidiu numa 

conceituação que novamente dificultará a prática judiciária por parte do aplicador do 

direito, uma vez que voltou a prever conceituações diversas a cada um dos intitutos 

da tutela antecipada e cautelar em seu artigo 294, parágrafo único.72 

 

 

5.3. Da obrigatoriedade em recorrer 

 

 

Conforme as explicações anteriores, se o autor formular requerimento de 

tutela antecipada, o réu é citado e tem prazo de quinze dias para se insurgir contra 

essa medida. Na hipótese de inércia do réu, bem como do autor, o processo é extinto 

e a medida concedida em sede de pedido de tutela antecipada se estabiliza, valendo 

como forma de regulação do conflito, até o momento que alguma das partes ajuíze 

nova demanda, dentro do prazo de dois anos para questionar aquela situação e obter 

uma declaração do direito com cognição exauriente. Se esta nova demanda não for 

                                                           
71 Acautelar ou satisfazer? O “velho problema” no Novo CPC, disponível em http://jota.info/acautelar-
ou-satisfazer-o- velho-problema-no-novo-cpc. Acesso em 26.05.2015, às 16:48 h. 
72 BRASIL. Código de Processo Civil de 2015 – Lei 13.105/2015, Brasília, DF, 16 mar. 2015. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em 18 de maio de 2015, 
às 16:00. 
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ajuizada, a situação de direito material será eternamente regulada pela tutela 

antecipada, concretizando-se a coisa julgada. 

Ocorre que, isso cria uma situação na qual o réu é obrigado a recorrer por 

meio do recurso de agravo de instrumento da decisão que concedeu a medida, a fim 

de impedir a estabilização da tutela antecipada e a extinção do processo. Assim, não 

há outra alternativa ao réu que não recorrer da decisão que concede a tutela 

antecipada, nos termos do artigo 304, do Código de Processo Civil de 2015, que diz 

“a tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se da decisão 

que a conceder não for interposto o respectivo recurso”.  

Não obstante, a dúvida permanece quanto à extenção dessa regra, ou seja, 

se a estabilização só pode se dar na falta do recurso apropriado para seu reexame. 

Isso porque, como deverá proceder se o réu não recorreu, mas compareceu à 

audiência de conciliação ou mediação? E se ele se manifestou nos autos para revogar 

a tutela antecipada concedida? E na hipótese de o réu contestar e não comparecer à 

audiência de conciliação e mediação? E no caso do réu apresentar embargos de 

declaração contra a decisão concessiva demonstrando vício na decisão que leve o 

magistrado a retratar-se? Para Cassio Scarpinella, a interpretação do referido 

dispositivo deve ser ampliativa,73 de modo que, qualquer manifestação do réu nos 

autos contra a concessão da tutela antecipada, deve inviabilizar a aplicação da regra 

do artigo 304, “caput”.74 

Curioso observar que, a versão aprovada no Senado em 2010, em seus 

artigos 281, § 1.º e 282 do referia-se à “impugnação”, enquanto a versão aprovada na 

Câmara em 2014, no artigo 305 passou a referir-se somente ao “recurso”. 

Posteriormente, a versão aprovada pelo Senado, em dezembro de 2014, o qual foi 

sancionado pela Presidencia da República em março de 2015, manteve a restrição 

terminológica operada pela Câmara, ou seja, “recurso”, ao em vez de “impugnação”. 

                                                           
73 Em sentido contrário, SOUZA, Artur César de. Análise da tutela antecipada prevista no relatório final 
da Câmara dos Deputados em relação ao novo CPC (LGL\1973\5); da tutela de evidência e da tutela 
satisfativa última parte. Revista de Processo. vol. 235. ano 39. São Paulo: Ed. RT, set. 2014. p. 151-
186; MACHADO, Marcelo Pacheco. Op. cit., p. 233-266; e OLIVEIRA, Weber Luiz de. Estabilização da 
tutela antecipada e teoria do fato consumado. Estabilização da estabilização? Revista de Processo. 
vol. 242, ano 40. São Paulo: Ed. RT, abr. 2015. p. 225-250. Aparentemente também nesse sentido, 
BUENO, Cassio Scarpinella. Op. cit., p. 224 e 226 
74 BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de processo civil: baseado no novo código de processo civil. 1ª 
edição. Saraiva. P. 233. 
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Quanto a essa modificação da nomenclatura ao longo do processo 

legislativo, revela-se como interpretação constitucional mais adequada, à luz das 

garantias do contraditório e da ampla defesa, a de que qualquer ato impugnativo “lato 

sensu” do réu, apresentado, por óbvio, dentro do prazo recursal, deve servir de condão 

a impedir a estabilização da tutela antecipada antecedente e a extinção do processo, 

admitindo-se desde a interposição de agravo de instrumento, até a apresentação, em 

primeiro grau, de contestação ou reconvenção. 

Assim, a estabilização da tutela antecedente, mostra-se como uma sanção 

pela inércia do réu. Vindo ele a resistir ao pedido do autor por meio de qualquer dos 

atos acima mencionados (recursais ou não recursais), desde que dentro do prazo para 

agravo, não ocorre a estabilização dos efeitos da tutela antecipada antecedente, o 

que, por conseguinte, afasta a extinção do processo. 

Pertinente ao assunto também acrescentar que, inexistirá estabilização 

quando o réu for inerte, mas houver impugnação recursal por parte de litisconsorte 

passivo ou assistente litisconsorcial ou simples do réu cujos fundamentos de defesa 

aproveitem, igualmente, o réu inerte.75 

Ao possibilitar a estabilização da tutela antecipada na hipótese de o réu não 

interpor recurso contra o seu deferimento, o Código de Processo Civil de 2015 estaria 

a incentivar a interposição de agravo de instrumento, o que vai de encontro com o 

princípio da economia dos atos processuais. A doutrina sugere que o artigo 303, que 

afirma que a tutela antecipada torna-se estável se não for interposto o respectivo 

recurso, deveria dispor acerca do meio para impedir a estabilização de forma mais 

genérica, por meio de petição simples do réu ou por meio de contestação.76 

Portanto, a exigência de interposição do agravo de instrumento como forma 

de evitar a estabilização revela que a intenção do legislador foi desincentivar a 

irresignação injustificada.77 Não obstante, embora não expressamente etabelecido no 

código, entende-se que a conduta do réu ao não recorrer poderá lhe trazer um 

                                                           
75 Nesse sentido, TALAMINE, Eduardo. Op. cit., p. 29; e DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; 
OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Op. cit., p.609. 
76 DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direitos processual civil. 19ª ed. Editora Atlas. p. 490. 
77 DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direitos processual civil. 19ª ed. Editora Atlas. p. 490. 
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benefício: os honorários advocatícios serão limitados a cinco por cento e haverá 

isenção das custas processuais (art. 701, caput e § 1º, aplicáveis por analogia).78 

Por outro lado, há quem diga que a estabilização não deveria depender 

nem mesmo de impugnação. Essa corrente afirma que seria melhor se o código 

exigiesse o uso de processo principal apenas quando as partes tivessem interesse, 

desobrigando-se de interpô-lo para manter a eficácia da medida antecipada 

independentemente da impugnação ou não da liminar pelo réu.79 

 

 

5.4. Das hipóteses de cabimento para concessão da tutela antecipada e 

sua estabilização 

 

 

Em primeiro lugar, em algumas hipóteses não é possível canceder a tutela 

antecipada antecedente e sua estabilização. A primeira, quando o réu for citado por 

edital ou por hora certa, se for incapaz sem representante legal (ou com interesses 

colidentes) ou se estiver preso.80 A segunda, quando se tratar de direito indisponível81 

ou for o caso de situação em que, ainda que inexistisse contestação, ficaria impedida 

a produção do efeito material da revelia. Por fim, a terceira, quando o pedido 

antecedente referir-se a tutela declaratória ou constitutiva, para as quais se entende, 

majoritariamente, que não cabe a técnica da antecipação de efeitos.82 

Quanto à possibilidade de estabilização da tutela antecipada antecedente 

contra a Fazenda Pública, alguns argumentos nos faz crer que tal hipótese pode ser 

                                                           
78 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. Salvador: JusPodivm, 2015. V.2, p. 612-613 
79 BAUERMANN, Desirê. As tutelas de urgência no projeto de novo Código de Processo Civil. RePro, n. 224, out. 
2013. 
80 TALAMINI, Eduardo. Tutela de urgência no Projeto de novo Código de Processo Civil (LGL\1973\5): 
a estabilização da medida urgente e a ‘monitorização’ do processo brasileiro. Revista de Processo. vol. 
209, ano 37. São Paulo: Ed. RT, jul. 2012. p. 29; e DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; 
OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil. 10. ed. Salvador: JusPodivm, 2015. 
vol. 2, p. 609. 
81 TALAMINI, Eduardo. Op. cit., p. 29. 
82 TALAMINI, Eduardo. Op. cit., p. 29. 
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admitida.83 Isso porque, o Código de Processo Civil de 2015, consagrou o 

entendimento segundo o qual é cabível ação monitória contra o Poder Público, no 

mesmo sentido da Súmula 339, do Superior Tribunal de Justiça. Sem prejuízo disso, 

vez que não há formação de coisa julgada, é permitido à Fazenda Pública propor ação 

de modificação com cognição exauriente em até 2 anos. 

Ainda quanto às hipóteses que permitem a concessão da tutela antecipada 

com sua consequente estabilização, destaca-se que não haverá extinção do 

processo, o qual deverá continuar até a resolução do mérito, quando: o pedido de 

tutela antecedente referir-se a somente parte do mérito (a apenas parcela do pedido 

formulado ou a apenas um dos pedidos cumulados), não sendo, assim, o único objeto 

da demanda;84 e o pedido de tutela antecedente for concedido apenas parcialmente.85 

 

 

5.5. Da extinção do processo  

 

 

A partir do momento que o autor não adita a inicial, o processo é extinto 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 303, § 2º. A seu turno, se o réu não 

apresentar o recurso cabível, a tutela antecipada se estabiliza, porém, o § 1º, do artigo 

304 não prevê a natureza da sentença, ou seja, se é terminativa (sem resolução do 

mérito) ou definitiva (com resolução do mérito). Não obstante, não esclarece se ocorre 

imposição do dever de arcar com a sucembência, que engloba custas, depesas e 

honorários advocatícios, tampouco qual a parte que deveria arcar com ela. 

                                                           
83 Em sentido oposto, YOSHIKAWA, Eduardo Henrique de Oliveira. Tutela de urgência definitiva? 
Medidas autossatisfativas (Argentina), medidas provisionais (Brasil) e a proposta de estabilização da 
antecipação de tutela. Revista de Processo. vol. 231, ano 39. São Paulo: Ed. RT, maio 2014. p. 125 e 
ss. 
84 NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Op. cit., p. 864. 
85 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Op. cit., p. 608. 
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Com efeito, parte da doutrina entende que a extinção do processo deve se 

dar através de uma sentença definitiva e não terminativa,86 uma vez que a sentença 

terminativa é a decisão que extingue o processo em razão de um vício processual 

insuperável, o qual, por conseguinte, deveria acarretar no encerramento dos efeitos 

da decisão concessiva da tutela antecipada. Porém, no caso do artigo 304, não há 

vício que comprometa a relação processual, de modo que não devem ser cessados 

os efeitos da tutela, pelo contrário, devem ser prolongados. 

Assim, tendo em vista que o direito material anteriormente foi reconhecido 

ao autor e o pedido foi integralmente acolhido, sem prejuízo da possibilidade de 

modificação dos efeitos da tutela antecipada concedida e estabilizada, a sentença de 

extinção do feito deve ser definitiva. Portanto, para essa corrente, a capitulação da 

sentença deve pautar-se no artigo 487, inciso I, e não no artigo 485. 

Quanto eventual alegação de impossibilidade de caracterização de 

sentença definitiva por não haver formação de coisa julgada, tal argumento cai por 

terra, haja vista que, malgrado a mesma ser incapaz de gerar coisa julgada, há regra 

excepcional clara e expressa esclarecendo que, no interregno de dois anos (art. 304, 

§ 5.º), não haverá formação imediata de coisa julgada, apesar de proferida sentença 

(que, como sustendado, é definitiva). Nesse cenário, cabe à lei determinar qual o 

momento em que ocorre o trânsito em julgado, o qual, nesse caso, o artigo 304 prevê 

que o mesmo ocorrerá após o esgotamento do biênio sem a propositura da ação 

tendente à modificação do que fora decidido na decisão concessiva da tutela 

antecipada que se estabilizou. 

No que tange à responsabilidade pelas despesas processuais, parte da 

doutrina entende que o réu não deveria arcar com as mesmas, tendo em vista a 

aplição analógica do artigo 701, § 1º, que prevê o procedimento da ação monitória,87 

porém, se consideramos a aplicação do princípio da causalidade, o réu é quem 

deveria arcar com as custas, uma vez que foi ele quem deu causa à demanda, pois o 

autor teve que ingressar em juízo para obter a tutela desejada decorrente da conduta 

                                                           
86 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Op. cit., p. 216; e 
SOUZA, Artur César de. Op. cit., p. 151-186. Em sentido contrário, defendendo que a sentença seria 
terminativa, DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Op. cit., p. 
612. 
87 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Op. cit., p. 605. 
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do réu. Se o entendimento contrário fosse adotado, estar-se-ia aplicando uma nova 

sistemática à tutela antecipada, a qual, em vez de vantajosa, é prejudicial ao vencedor. 

Evidentemente,o trabalho do advogado deve ser remunerado. Porém, a 

conduta do réu em não oferecer resistência à estabilização da tutela antecipada e à 

extinção do processo, também deve ser recompensada. Desse modo, sob um prisma 

sistemático e teleológico, cabível é a aplicação da sanção premial de redução dos 

honorários pela metade do mínimo geral, previsto pelo Código de Processo Civil de 

2015, em hipóteses como essa, na qual o réu não opõe resistência ao cumprimento 

da obrigação. 

Portanto, admite-se que, caso o réu não recorra da decisão concessiva e a 

tutela antecipada se estabilize e o processo se extingua, nos termos do artigo 304, § 

1º, a condenção do réu não deveria ser fixada acima dos 5% do valor da causa.88 

 

 

5.6. Do efeito suspensivo na Apelação e a estabilização 

 

 

Um outro contrassenso envolvendo a sistemática do Código de Processo 

Civil de 2015 diz respeito ao efeito suspensivo da apelação. 

Em regra, estabelece o artigo 1.012, do Código de Processo Civil de 2015, 

que a interposição do recurso de apelação suspende os efeitos da sentença, exceto 

nos casos previstos no § 1º desse dispositivo. Ocorre que, por outro lado, o legislador 

optou por conferir a estabilização da tutela antecipada, cuja espécie de decisão que a 

concede é uma decisão interlocutória, com uma cognição muito inferior à da sentença. 

A sentença, decisão final, é proferida num momento processual muito 

posterior ao da decisão interlocutória que concedeu a tutela antecipada e, portanto, 

analisou os fatos do caso concreto exaustivamente. Diferentemente, a decisão 

                                                           
88 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Op. cit., p. 605. 



45 
 

interlocutória que concede a tutela antecipada aprecia os fatos de modo superficial, 

limitando-se a apurar a existência do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora”. 

Feitas tais considerações, conclui-se que não há lógica em atribuir efeito 

suspensivo à apelação, que é o recurso cabível em face da sentença, e possibilitar a 

estabilização daquilo que foi decidido na decisão interlocutória que concedeu a tutela 

antecipada, a qual, conforme prevê expressamente o § 6º, do artigop 304, do Código 

de Processo Civil de 2015, não faz nem coisa julgada. 

 

 

5.7. Da não aplicação à tutela de evidencia 

 

 

Outra dúvida que paira sob o assunto tratado no presente trabalho é o da 

possibilidade de estabilização da tutela de evidência. 

Em primeiro lugar, prevê o art. 311 um rol de quatro hipóteses em que será 

concedida tutela da evidência. Em todos esses casos, portanto, será possível deferir-

se, provisoriamente, ao demandante o próprio bem jurídico que ele almeja obter com 

o resultado final do processo, satisfazendo-se antecipadamente sua pretensão. 

O referido dispositivo estabelece que será deferida a tutela de evidencia 

quando: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte; as alegações de fato deduzidas pelo autor puderem ser 

comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de 

casos repetitivos ou em súmula vinculante; a demanda tiver por objeto a restituição 

da coisa depositada e estiver fundada em prova documental de contrato de depósito; 

e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos 

do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. 

A tutela de evidência baseia-se na premissa de que a parte que demonstra, 

com preponderante probalidade, ser titular do direito pleiteado a ser protegido pelo 

ordenamento jurídico não merece suportar os ônus decorrentes da demora necessária 
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para obtê-lo. Diante de uma hipótese como esta, é justificável a inversão do encargo 

decorrente do tempo necessário para o processo e a entrega do bem da vida, ainda 

que provisória, àquele que conseguiu demonstrar seu direito evidente.89 

A despeito do conceito ainda vago de tutela de evidencia, o Ministro do 

Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, afirma que direito evidente seria aquele 

suportado por provas, vez que os fatos são levados ao Estado-Juiz por meio de 

provas. Nesse sentido, o direito evidente consubstancia-se naquele cuja prova dos 

fatos alegados pelo autor são tão fortes que aumentam de modo expressivo o peso 

do “fumus boni iuris”. 

Com efeito, tais provas revelam um direito extremamente provável, até 

mais provável do que o pleiteado com a tutela antecipada, cujo “fumus boni iuris” 

possui menor peso. 

Vale ressaltar que, em razão disso, impõe-se a interpretação segundo a 

qual a tutela da evidência, mesmo nestes dois casos, só será admitida “inaudita altera 

parte” em casos excepcionais, com a demonstração – a ser feita pelo demandante em 

sua petição inicial – de que realmente o caso deduzido em juízo é uma repetição de 

demandas seriais (art. 311, II) ou de que efetivamente houve a celebração de um 

contrato de depósito e se configurou a infidelidade do depósito (art. 311, III), a legitimar 

uma mais adequada distribuição, ao longo do processo, dos ônus do tempo. A não 

ser assim, ter-se-á exceções ilegítimas à garantia do contraditório prévio. 

Impende, então, ter claro que a concessão “inaudita altera parte” da tutela 

da evidência é um mecanismo de distribuição do ônus do tempo do processo, que tem 

por objetivo evitar que toda a carga resultante da duração do processo recaia sobre 

um demandante que muito provavelmente tem razão (afinal, seu direito, mais do que 

meramente provável, é evidente). 

Logo, infere-se que a tutela de evidencia possui o mesmo objetivo que a 

tutela antecipada, qual seja, evitar a demora do processo que possa tornar ineficaz a 

prestação jurisdicional, com vistas a consagrar o princípio constitucional da efetividade 

da prestação jurisdicional. 

                                                           
89 BUENO, Cássio Scarpinella; NETO, Elias Marques de Medeiros; NETO, Olavo de Oliveira; Oliveira, Patrícia Elias 
Cazzolino de; LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Tutela provisória no novo CPC, p. 455, ed. Saraiva. 



47 
 

Posto isso, por quê não extender a aplicabilidade da estabilização conferida 

à tutela antecipada à tutela de evidencia, a qual, por sua vez, possui um “fumus boni 

iuris” muito mais evidente? 

Malgrado a ausência de norma explícita, para alguns, a regra da 

estabilização da tutela antecipada tem nítido caráter expansivo. A estabilidade dos 

efeitos poderá atingir provimentos de tutela antecipada ou da evidência deferidos 

incidentalmente, pois representam a concessão total ou parcial dos efeitos do 

provimento final e definitivo. Desse modo, o atributo da estabilidade deve prevalecer, 

de modo que, somente não se sustentará no caso de superveniente decisão, em 

cognição exauriente, que reconhece que a tutela não se sustenta.90 

Tendo em vista que não há qualquer diferença ontológica entre a tutela 

preparatória e a incidental por se referirem ao mérito da controvérsia, a estabilização 

justifica-se para a tutela antecipada e da evidencia, seja ela requerida em caráter 

antecedente ou incidental, atenuando-se a instrumentalidade. 

 

 

5.8. Do ônus da prova da ação autônoma que visa rediscutir a decisão 

estabilizada ou não 

 

 

Pela redação do Código de Processo Civil de 2015, a ação tendente à 

reformar a decisão que concedeu a tutela antecipada que se estabilizou pode ser 

proposta por qualquer das partes. Ocorre que não há qualquer menção que diga 

respeito ao ônus da prova nesse caso. 

Tendo em vista que originariamente o ônus da prova incumbia à parte que 

requereu a tutela antecipada, não há como acreditar que seja razoável que este seja 

transferido à outra parte em razão da estabilização da medida. Conquanto o Código 

                                                           
90 RAPISARDA, Cristina. Tutela preventiva, inibitoria cautelare ex art. 700 ed inibitoria finale. Rivista di Diritto 
Porcessuale. N. 1, XLI, p. 138-149. Padova: CEDAM, gannaio/marzo 1986. 
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de Processo Civil de 1973 estabelecesse que o ônus da prova, em regra, fosse do 

autor, para que este provasse fato constitutivo de seu direito, a sistemática do Código 

de Processo Civil de 2015 possui nuances que dificultam a aplicação indiscriminada 

dessa regra. 

Por consequinte, o § 1º do artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015 

prevê a possibilidade conferida ao juiz para que este, ao observar as peculiaridade da 

causa, relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade para a produção de 

provas, poderá inverter tal ônus. 

Assim, entende-se que, ao atribuir ao juiz a decisão para definir a parte que 

irá produzir a prova, o ônus da prova competiria ao requerente originário da tutela 

antecipada, uma vez que ele possui melhores condições de produzir a prova em 

questão. 

Em sentido oposto, poder-se-ia afirmar que não se identifica com as 

hipóteses em que o legislador do Código de Processo Civil de 2015 admitiu a 

distribuição dinâmica do ônus da prova.91 

Portanto, trata-se de outro tema que o legislator poderia ter realizado a 

expressa indicação a respeito, evitando maiores discussões que, por sua vez, geram 

insegurança jurídica. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
91 Nesse sentido: CIANCI, Mirna. Tutela antecipada no projeto de CPC. Informativo Migalhas, publico em 14-08-
2013. 
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5.9. Da estabilização na tutela cautelar 

 

 

Conquanto as diferenças que existem92 entre as tutelas de urgência, há 

situaões que repousam sob uma zona intermediária, dificultando a aplicação prática e 

a atuação dos profissionais do Direito. 

A insegurança na escolha entre as duas formas de tutelas, pelos 

advogados - em razão das divergências na interpretação, pela doutrina e 

                                                           
92 Uma corrente defende que as cautelares diferem, substancialmente, das antecipações de tutela, pois 
não satisfazem, de plano, a pretensão autoral. As ações cautelares proporcionam, somente, a 
possibilidade de realização de um direito no futuro, possuindo apenas um caráter instrumental. SILVA, 
Ovídio A. Baptista da. Curso de Processo Civil: processo cautelar (tutela de urgência), v.3 2.ed. rev. e 
atual. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p.37. No mesmo sentido, MARINONI, Luiz Guilherme; 
ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil - Processo Cautelar. 2 ed., v.4, São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2007. (Curso de processo civil; v. 3), p 23 e TAVARES, Fernando Horta et al. Urgência 
de tutelas: por uma teoria da efetividade do processo adequada ao Estado de Direito Democrático = 
Urgency of guardianships : for a theory of the effectiveness of the process adequate to the democratic 
rule of law. Revista da Faculdade Mineira de Direito, Belo Horizonte, BH, v.11, n.21 , 1º sem. 2008, p. 
149. 
Para Cândido Rangel Dinamarco, existe um ponto de convergência entre os institutos, que é o fator 
tempo do processo e que faz com que a distinção entre eles não seja tão importante, quanto sua 
finalidade. DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova Era no Processo Civil. São Paulo: Malheiros, 2004, 
p.55. Além disso, possível afirmar que existem outras semelhanças, tais como: a cognição sumária, a 
não definitividade, a postergação do contraditório para o deferimento da medida, sob a forma de uma 
liminar. Por outro lado, a função precípua das cautelares também é ponto divergente na doutrina. A 
corrente majoritária se manifesta no sentido de que a cautelar é um “instrumento do instrumento” e que 
visa proteger o resultado útil do processo de conhecimento ou de execução. Essa proteção se dá ao 
império da decisão do Estado, que não pode se tornar inútil, ao final do processo, onde se desenvolve 
a ação principal. Essa corrente doutrinária baseou-se nos primeiros ensinamentos de Piero 
Calamandrei, para quem a instrumentalidade que vinculava a cautelar à ação principal é a mais 
importante distinção entre o processo cautelar e os demais. CALAMANDREI, Piero. Introdução ao 
Estudo Sistemático dos Procedimentos Cautelares. Tradução: Carla Roberta Andreasi Bassi. 
Campinas: Servanda, 2000, p.42. No mesmo sentido: CARNELUTTI, Francesco. Instituições do 
Processo Civil. Tradução: Adrián Sotero de Witt Batista, v.I. São Paulo: Classic Book, 2000, p.43. 
DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova Era no Processo Civil. São Paulo: Malheiros, 2004, p.53; 
THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, 38. ed. v.II, Rio de Janeiro: 
Forense, 2005, p.406. A corrente minoritária, pautada principalmente por Ovídio A. Baptista da Silva, 
para quem a cautelar protege não o resultado útil do processo de conhecimento ou de execução, mas, 
sim, a possibilidade de realização prática do direito da parte. O referido autor sustentou que, se a 
cautelar visasse à proteção da decisão do Estado, o juiz deveria poder decidir, sempre, de ofício e não, 
somente, em casos autorizados por lei. SILVA, Ovídio A. Baptista da. Curso de Processo Civil: processo 
cautelar (tutela de urgência), v.3, 2.ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 48. No mesmo 
sentido: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil - Processo 
cautelar. 2. ed. v. 4, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.26/27 e TAVARES, Fernando Horta et 
al. Urgência de tutelas: por uma teoria da efetividade do processo adequada ao Estado de Direito 
Democrático = Urgency of guardianships : for a theory of the effectiveness of the process adequate to 
the democratic rule of law. Revista da Faculdade Mineira de Direito, Belo Horizonte, v.11, n.21 , 1º sem. 
2008, p.149. 
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jurisprudência - acarretava na ausência de solução plausível ou explicação ao próprio 

jurisdicionado. Diante de tanta insegurança é que surgiu a necessidade da 

fungibilidade entre as medidas. 

Malgrado a aparência de primordial distinção das tutelas de urgência, 

finalmente foi conferida maior importância à uma prestação jurisdicional mais efetiva.93 

Neste diapasão, visando solucionar as divergências da distinção entre as 

tutelas de urgência e, principalmente, a falta de segurança na aplicação prática dos 

dois institutos, o legislador alterou o art. 273, do Código de Processo Civil de 1973, 

incluindo nele o § 7º. 

Com isso, adotou-se o princípio da fungibilidade entre as tutelas de 

urgência, com o fim de garantir a tutela jurisdicional pretendida e não meramente o 

nome a que foi atribuído à tutela de urgência.94 Outrossim, percebe-se uma clara 

relação da fungibilidade com o princípio da instrumentalidade das formas,95 indicando 

que, mesmo que o ato tenha sido realizado de maneira diferente, se atingiu a 

finalidade, ele não precisará ser anulado; pelo contrário, deverá ser reaproveitado. O 

princípio da instrumentalidade das formas tem sido o norte do processo civil na 

atualidade, pois há uma tendência de abandonar o formalismo processual.96 

Essa discussão revela-se mesmo pertinente, uma vez que na redação do 

anteprojeto pela Comissão de Juristas, havia a intenção de se possibilitar a 

estabilização da tutela de urgência como um todo e não somente à tutela antecipada, 

como expresso no Código de Processo Civil de 2015. 

Logo, se o direito projetado optou por unificar a tutela de cognição sumária 

e tendo em vista a posição doutrinária e jurisprudencial acerda da fungibilidade entre 

as tutelas de urgência, poder-se-ia considerar a aplicação da estabilização em 

                                                           
93  OLIVEIRA, Carlos Alberto de. Efetividade e processo de conhecimento. Revista Forense. Rio de Janeiro, v.348, 
p. 67-75, out./Nov./dez 1999.  No mesmo sentido, LIVONESI, André Gustavo. Fungibilidade das Tutelas de 
Urgência: a Tutela Cautelar e a Tutela Antecipada do art. 273 do CPC., Revista Dialética de Direito Processual 
(RDDP), n.28, jul.2005, p. 10. 
94 LAGE, Lívia Regina Savergnini Bissoli. Aplicação do princípio da fungibilidade entre as tutelas de urgência 
cautelar e genérica. Revista de Processo, São Paulo, v.35, n.182, abr. 2010, p. 325. AMARAL, Rafael Lopes do. 
Fungibilidade das tutelas de urgência. Revista Dialética de Direito Processual (RDDP), n.46, jan. 2007, p. 100/101. 
95 MELO, Gustavo de Medeiros. O princípio da fungibilidade no sistema de tutelas de urgência: Um departamento 
do processo civil ainda carente de sistematização. Revista Forense, Rio de Janeiro, v.104, n. 398, jul/ago. 2008, 
p. 93. 
96 OLIVEIRA, Carlos Alberto de. Do Formalismo no Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 207. 
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situações nas quais não se saberia afirmar se tratar de tutela cautelar ou antecipada, 

como no caso da sustação de protesto.97 

Por outro lado, “ad argumentandum”, a distinção entre as medidas possui 

um cunho prático. A tutela cautelar, ao acautelar o direito, o faz temporariamente até 

que este possa ser satisfeito no processo principal, possuindo escopo meramente 

instrumental.98 

Malgrado tal corrente doutrinária, ela ainda não afasta o fato de existirem 

casos limítrofes nos quais não é possível determinar-se a medida mais adquada para 

obter a satisfação. Nesse momento, a depender do caso concreto, nada impede que 

seja concedida a estabilização. 

 

 

5.10. Dos aspectos sociais e culturais do Brasil 

 

 

Além de todos os obstáculos de ordem prática para a plena aplicabilidade 

da estabilização da tutela antecipada, há de se enfrentar ainda a cultura dos 

jurisdicionados brasileiros. 

Em 1995, com a lei nº 9.079, foi adotada no ordenamento jurídico pátrio a 

ação monitória, cuja finalidade precípua era desburocratizar, agilizar e dar efetividade 

ao processo civil, ao abreviar o caminho para a formação do título executivo, 

controlando o geralmente moroso e caro procedimento ordinário. 

Ocorre que na esmagadora maioria das ações os devedores apresentavam 

embargos à execução, atrasando ainda mais o processo e, consequentemente, a 

prestação jurisdicional. Percebe-se que tal fenômeno se deve à cultura de um país, 

cuja população majoritária busca postergar o máximo possível o adimplemento. 

                                                           
97 Tutela de urgência no projeto de novo Código de Processo Civil: a estabilização da medida urgente e a 
“monitorização” do processo civil brasileiro, RePro, n. 219, jul. 2012. 
98 A autonomização e a estabilização da tutela de urgência no Projeto de CPC, RePro, n. 206, abr. 2012. 
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Sem entrar no mérito da legitimidade de tal conduta, o fato é que essa 

postura acaba por atrasar ainda mais a prestação jurisdicional para dar ao legítimo 

detentor do bem da vida a satisfação. 

Com isso, possível inferir que a estabilização da tutela antecipada poderá 

ter seu objetivo desvirtuado, haja vista que todo e qualquer réu irá recorrer da decisão 

que concedeu a tutela antecipada. 

 

 

5.11. Técnica arriscada de não demonstração de todos os argumentos 

 

 

Os requisitos para concessão da tutela antecipada são o “fumus boni iuris” 

e o “periculum in mora”. Sem tais requisitos não é possível conceder a tutela 

antecipada. Assim, o autor deve demonstrar uma significativa probabilidade de que 

seu direito realmente existe e que a demora na prestação jurisdicional é um risco que 

poderá comprometer a efetividade da prestação jurisdicional. 

Diante disso, o Código de Processo Civil de 2015 abre a possibilidade ao 

juiz para conceder a tutela antecipada sem que o autor faça o pedido principal. Com 

isso, o autor pode esconder algum argumento do Estado-Juiz e trazê-lo aos autos 

quando lhe for conveniente. 

Isso pode acarretar numa desconfiança por partes dos juízes, os quais 

pedirão sempre para o autor emendar a inicial acrescentando o quanto antes o pedido 

principal, sob pena de extinção do feito sem exame de mérito. 

Possível inferir assim que, na prática, ou o juiz não concederá a tutela 

antecipada em razão da desconfiança do motivo pelo qual o autor não levou aos autos 

todos os seus argumentos, ou ele ordenará que o autor emende a inicial. 
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5.12. A proposta apresentada pelo Instituto Brasileiro de Direito 

Processual 

 

 

É possível percebermos o trajeto evolutivo do instituto da estabilização da 

tutela antecipada, já adotado pela França e Bélgica (“reféré”). A seu turno, o 

ordenamento jurídico já vislumbra técnicas processuais que possuem como fim a 

efetividade da tutela jurisdicional, intimamente ligada ao acesso à Justiça. O Brasil, já 

vinha se contemporanizando ao adequar os clássicos princípios fundamentais do 

processo civil às questões que surgiram nos dias atuais, tais como, os poderes do 

juiz, as questões de legitimação, a coisa julgada, dentre outras. Os dogmas da 

universalidade do procedimento ordinário de cognição, da sentença e da coisa julgada 

foram, paulatinamente, mitigados, de modo que não mais são considerados como as 

únicas técnicas processuais destinadas à soluções de controvérsias. 

Neste quadro, em 1997, foi apresentada uma proposta de anteprojeto de 

Lei que seria inserida no Código de Processo Civil de 1973, conferindo nova redação 

aos artigos 273 e seguintes, pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual, cujos 

integrantes eram Ada Pellegrini Grinover, José Roberto dos Santos Bedaque, Kazuo 

Watanabe e Luiz Guilherme Marinoni. 

A justificativa dada foi a seguinte: a tutela antecipada possui como objetivo 

tornar definitivo e suficiente o comando determinado pela decisão que antecipou os 

efeitos da tutela jurisdicional, não sendo relevante o fato dessa ser total ou parcial. 

Por razões práticas, a intenção consistia em deixar que as próprias partes decidissem 

sobre a conveniência de se instaurar ou prosseguir com a demanda até seu fim, 

conforme tradicionalmente se faria, mediante atividades de naturezas instrutórias das 

partes e cognição plena e exauriente do juiz, com a subsequente sentença de mérito.99 

Na hipótese das partes se omitirem ao não proporem a ação de 

conhecimento (no caso da tutela antecipada requerida em caráter antecedente) ou 

não requererem o seu prosseguimento (no caso da tutela antecipada requerida 

                                                           
99 GRINOVER, Ada Pellegrini. Tutela jurisdicional diferenciada: a antecipação e sua estabilização. 
Revista de Processo. vol. 121, ano 30. São Paulo: Ed. RT, mar. 2005. p. 35-37. 
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durante o processo de conhecimento), isso seria interpretado no sentido de como 

sendo vontade das partes que aquilo que foi decidido na decisão antecipatória fosse 

mantido.100 

O mandado monitório, no sistema processual brasileiro, não impugando, 

estabiliza a tutela diferenciada. A proposta do anteprojeto visou que o mesmo 

ocorresse com a decisão antecipatória com a qual as partes se satisfizessem, 

manifestando-se quanto a isso no curso do processo (antecipação de tutela requerida 

no âmbito do processo de conhecimento) ou simplesmente se omitindo caso não 

propusessem a ação de conhecimento (antecipação de tutela antecedente), uma vez 

que tanto a instauração, quanto a conduta omissiva, são seguros indícios de que não 

seria mais necessária a cognição plena e exaustiva do juiz com, ao final, a prolação 

da sentença de mérito.101 

Se, a seu turno, a ação de conhecimento fosse ajuizada ou prosseguisse, 

a extinção do processo sem julgamento de mérito não teria o condão de tornar ineficaz 

a medida antecipatória, mas sim de mantê-la, salvo hipótese de carência de ação, se 

incompatíveis as decisões.102 

Essa decisão antecipatória, se as partes se conformassem com ela, 

também produziria coisa julgada, conforme o anteprojeto.103 

Ocorre que, alguns pontos deste anteprojeto não foram utilizados quando 

da elaboração do Código de Processo Civil de 2015. 

O antigo Código sequer previa a possibilidade de estabilização da tutela 

antecipada. Foi então encaminhada proposta de projeto de lei pelo Instituto Brasileiro 

de Direito Processual visando a modificação da redação dada ao artigo 273, do antigo 

diploma processualista. 

                                                           
100 GRINOVER, Ada Pellegrini. Tutela jurisdicional diferenciada: a antecipação e sua estabilização. 
Revista de Processo. vol. 121, ano 30. São Paulo: Ed. RT, mar. 2005. p. 35-37. 
101 GRINOVER, Ada Pellegrini. Tutela jurisdicional diferenciada: a antecipação e sua estabilização. 
Revista de Processo. vol. 121, ano 30. São Paulo: Ed. RT, mar. 2005. p. 35-37. 
102 GRINOVER, Ada Pellegrini. Tutela jurisdicional diferenciada: a antecipação e sua estabilização. 
Revista de Processo. vol. 121, ano 30. São Paulo: Ed. RT, mar. 2005. p. 35-37. 
103 GRINOVER, Ada Pellegrini. Tutela jurisdicional diferenciada: a antecipação e sua estabilização. 
Revista de Processo. vol. 121, ano 30. São Paulo: Ed. RT, mar. 2005. p. 35-37. 
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Posteriormente, com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, 

passou-se a admitir a possibilidade de estabilização da tutela antecipada, porém, de 

uma forma um pouco diferente daquela que foi proposta em 2005 pelo Instituto 

Brasileiro de Direito Processual. Isso porque, no Código de Processo Civil de 2015, 

nota-se o seguinte: o procedimento satisfativo deveria permitir a formação mais célere 

da coisa julgada material, conforme a proposta do antigo Anteprejeto de Lei resultante 

do grupo de estudos do Instituto Brasileiro de Direito Processual,104 ao invés da 

provisoriedade característica das medidas autosatisfactivas do Direito argentino,105 da 

tutela sumária italiana (provvedimenti d’urgenza com strumentalità attenuata), do 

référé e requête franceses106 e do longo prazo de 2 anos que veio a ser adotado pelo 

Direito brasileiro no Código Processual ora em voga desde 2015. 

Com efeito, o legislador de 2015 perdeu a tão esperada oportunidade de 

consagrar, de forma expressa, a possibilidade de adoção da técnica da estabilização, 

com a extinção do processo, em duas situações: (i) para a tutela antecipada que, 

concedida incidentalmente, não viesse a ser impugnada tempestivamente, tal como 

ocorre nos Direitos italiano e francês;107 e (ii) para a tutela da evidência, que deveria 

ser passível de requerimento em caráter antecedente.108 De rigor, portanto, que, com 

as necessárias adaptações procedimentais, possa ser admitida – sistematicamente – 

a adoção da técnica da estabilização para a tutela antecipada incidental e a 

formulação de requerimento antecedente de tutela da evidência, com possibilidade de 

estabilização de efeitos e extinção da demanda.109 

Por fim, denota-se da proposta apresentada, a qual não prosperou na 

redação final dos dispositivos sobre o assunto no Código de Processo Civil de 2015, 

                                                           
104 GRINOVER, Ada Pellegrini. Tutela jurisdicional diferenciada: a antecipação e sua estabilização. 
Revista de Processo. vol. 121, ano 30. São Paulo: Ed. RT, mar. 2005. p. 35-37. 
105 PEYRANO, Jorge W. Régimen de las medidas autosatisfactivas. Nuevas propostas. In.: PEYRANO, 
Jorge W. (dir.). Op. cit., p. 33 e ss. 
106 PAIM, Gustavo Bohrer. O référé francês. Revista de Processo. vol. 203, ano 37. São Paulo: Ed. RT, 
jan. 2012. p. 99-118. 
107 Nesse sentido, THEODORO JR., Humberto; ANDRADE, Érico. A autonomização e a estabilização 
da tutela de urgência no Projeto de CPC (LGL\1973\5). Revista de Processo. vol. 206, ano 37. São 
Paulo: Ed. RT, abr. 2012. p. 13-59; e WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; 
RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogerio Licastro Torres de. Op. cit., p. 511-512. 
108 Nesse sentido, WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, 
Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogerio Licastro Torres de. Op. cit., p. 512. 
109 Na mesma linha, MEDINA, José Miguel Garcia. Op. cit., p. 489 e 503. 
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que a intenção do Instituto Brasileiro de Dirieto Processual era o de atribuir força de 

coisa julgada à tutela antecipada que se estabilizou.110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
110 AMARAL, Guilherme Rizzo. Comentários às alterações do novo CPC. 2ª ed. Revista dos Tribunais. p. 402. 
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6. Conclusão 

 

 

Como se viu, a tutela antecipada ganhou uma nova utilidade com a adoção 

da possibilidade de estabilização, qual seja, a extinção do processo com a 

manutenção dos efeitos da decisão concessiva, sem a necessidade de se iniciar a 

fase de cognição exauriente com a sentença de mérito, após um longo processo de 

conhecimento. 

A possibilidade de estabilização da tutela antecipada tem como corolário a 

consagração dos princípios constitucionais da efetividade da tutela jurisdicional e da 

celeridade e razoável duração do processo, tendo em vista que, como foi dito, se o 

réu não recorrer o processo é extinto e a tutela antecipada se estabiliza, sem a 

necessidade do desenvolvimento do processo, pois se o réu, após citado, não 

apresenta o recurso cabível contra a decisão concessiva da tutela antecipada, é 

presumível que ele se conformou com o teor dela e optou por assumir o que nela foi 

decidido e pôr fim ao longo processo que dela continuaria. 

Malgrado tal possibilidade, a qual funciona de modo satisfatório na França, 

com o “reféré”, uma vez que, aproximadamente, noventa por cento (90%) dos 

jurisdicionados daquele país se contentam com o teor das decisões antecipatórias, o 

fato é que, aqui no Brasil, a mesma apreseta dificuldade em ser aplicada. Isso porque 

houve, provavelmente, um erro redacional: ao invés de utilizar a palavra “concedida”, 

no § 1º, do artigo 303, a expressão correta é “efetivada”. 

Com efeito, o autor da demanda, cuja tutela antecipada foi deferida, 

encontra-se entre a cruz e a espada, uma vez que ou ele adita a incial, dando inicio à 

demanda inicial, antes mesmo de saber se o réu interporia o recurso cabível, retirando 

o propósito do próprio instituto da estabilização, que é a economia dos atos 

processuais, ou ele aguarda o prazo de quinze dias para o réu recorrer, o qual, se não 

o fizer, fará com que o processo seja extinto e a tutela antecipada se estabilize. Se, 

por outro lado, o réu recorrer e autor não ter realizado o aditamento, o processo 

também será extinto, porém o autor será vencido. 
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Posto isso, verifica-se que o cerne do instituto estudado caiu por terra, 

tendo em vista que, necessariamente, deve o autor dar início à fase cognitiva, 

formulando seu pedido principal, sob pena de perder a causa. 
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