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RESUMO

A busca por resultados efetivos no processo, atendendo aos preceitos constitucionais da
duração razoável, contraditório e ampla defesa, inafastabalidade do controle jurisdicional
e, sobretudo, do próprio devido processo legal, revela-se uma das molas propulsoras da
elaboração do Novo Código de Processo Civil. Especificamente no campo das agora
chamadas “tutelas provisórias”, as mudanças empreendidas foram relevantes e de
impacto, com a inserção da tutela da evidência como um novo gênero ao lado da tutela
de urgência, dividida esta em tutela cautelar e antecipada, primando o Código por um
regramento mais simplificado ao unificar os requisitos para a concessão das duas
modalidades de tutela de urgência e extinguir a necessidade da formação de uma nova
relação processual para a formulação do pedido principal a que se vincula a tutela cautelar
antecedente. De forma também inovadora, passou a prever o Código um procedimento
de requerimento de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, sem a exigência
da formulação do pedido principal e do preenchimento dos requisitos básicos da petição
inicial, tudo a ser realizado em momento posterior, caso necessário. Juntamente a este
procedimento, o Código também previu a possibilidade de estabilização dos efeitos da
medida antecipatória concedida em caso de inércia do réu, hipótese em que o processo
será extinto sem a necessidade de desenvolvimento do restante de suas fases até o
encerramento por meio de uma decisão de mérito apta a atingir a coisa julgada, criando
uma autonomia para a tutela sumária regular a solução do conflito instaurado com certo
grau de imutabilidade antes inexistente. A maneira tímida com que o sistema foi tratado
diante do impacto e relevância que possuem para a efetividade do processo deu azo a
intensos debates em quem se ocupa do estudo do Processo Civil, já que rompe paradigmas
antes estabelecidos. São diversas as questões que ficam em aberto e que, por meio do
presente estudo, se pretendem aclarar através de interpretações que busquem um maior
aproveitamento dos institutos em prol da concretização do princípio constitucional do
acesso à justiça, como a utilização do regime antecedente e da estabilização como uma
opção do requerente da medida, a possibilidade de estabilização, em determinadas fases,
de tutelas de evidência e tutelas de urgência satisfativas concedidas em caráter incidental,
além da necessidade de se ver o recurso como a única forma de impedir a estabilização e
o grau de imutabilidade atingido pela decisão, distinto da coisa julgada.

PALAVRAS-CHAVE: Novo Código de Processo Civil. Tutela Provisória. Tutela de
Urgência. Tutela Antecipada. Antecedente. Estabilização.

ABSTRACT

The search for effective results on a legal process, meeting the constitucional provisions
of reasonable duration of the procedure, adversarial and full defense, non obviation of
judiciary control and, especially, due process of law itself, proves to be one of the
objectives of the drafting of the New Code of Civil Procedure. Specifically in the field of
the now called “interim measures”, the changes undertaken were relevant and impacting,
with the insertion of the evidence measure as a new gender along with the injunctive
relief, the latter divided into protective and early injunction, valuing a simpler regulation
when the Code unites the requirements for the granting of the two types of injunctive
relief and extinguishes the need of creating a new procedural relation for the presentation
of the main plea to which the preceding protective injunction is linked. Also innovating,
the Code provides for a preceding injunctive relief request procedure, which does not
require the presentation of the main plea and the fulfillment of the basic requirements
applicable to the writ of summons, to be fulfilled at a later stage, if necessary. Alongside
with this procedure, the Code also provides for the possibility of stabilization of the
effects of early injunctions in case of inaction of the defendant, scenario in which the case
will be dismissed with no need of development of the rest of the phases until its
conclusion, by means of a court decision on the merits capable of producing res judicata,
giving autonomy to the summary injunction which will be able to regulate the solution of
the conflict with a certain degree of immutability which did not existed.The timid manner
with which the system was addressed in face of its impact and relevance for the
effectiveness of the process initiated intense debates among Civil Procedure scholars,
since it breaks already stablished paradigms.There are still many unresolved issues which
the presente study intends to clarify by means of interpretations aiming a better
exploitation of the institutes for the implementation of the constitucional principle of
access to justice, like the use of the precedente system and the stabilization as an option
of the applicant party, the possibility of stabilization, at certain stages, of evidence
measure and satisfactory injunction relieves granted incidentally, and the need to consider
the appeal as the only possibility of preventing stabilization and immutability granted by
a court decision, distinct of res judicata.

KEY WORDS: New Code of Civil Procedure. Interim Measure. Injunction Relief. Early
Injunction. Preceding. Stabilization.
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INTRODUÇÃO

O direito, inexoravelmente, tem de acompanhar a evolução da sociedade, e seus
institutos devem ser espelho dos reclamos que as relações sociais impõem. Desta forma,
diante da conjuntura de uma coletividade cujas relações massificadas e dinâmicas se
intensificam de modo pujante e desenfreado, se torna imperiosa a criação de meios
processuais adequados para se garantir a efetividade de direitos (notadamente os
fundamentais) e a eficiência da prestação da tutela jurisdicional de um modo geral, à luz
dos preceitos constitucionais correlatos.
Neste contexto, há muito já se percebeu que o tempo é um dos maiores inimigos
da efetividade do processo. Constituem ambos “duas vertentes que estão em constante
confronto”, podendo agir o tempo tanto em prol da verdade e da justiça, como também, e
na maioria dos casos, como conspirador em detrimento da efetividade processual 1.
É bem verdade que o tempo de duração do processo pode ser considerado uma
garantia às partes de que, sem açodamento e através de um procedimento desenvolvido
sob estrita observância dos ditames constitucionais, com ampla oportunidade
manifestação e produção de provas, será formado um provimento judicial com tendência
a produzir resultados mais justos.
No entanto, nem sempre é possível às partes aguardar o regular trâmite da relação
processual, com todas as suas garantias e meios de defesa inerentes, para que venham a
usufruir do bem da vida objeto da contenda. Situações de urgência podem fulminar o
direito da parte que tem razão caso alguma providência não seja tomada antes mesmo da
certificação definitiva acerca da existência ou não do direito afirmado.
Vale dizer, o ônus da espera pelo fim da resolução da controvérsia nem sempre
poderá ser suportado exclusivamente pela parte demandante, ainda que tal constitua a
regra. Em determinados casos, demonstrando-se a urgência capaz de minar a efetividade
do processo, e havendo indicativos de que aquele que se diz detentor de um determinado
direito possa vir a, de fato, sê-lo, previu o ordenamento processual meios de amainar os
males que o necessário transcurso do tempo para a obtenção de uma decisão definitiva

1

TUCCI, José Rogério Cruz e. Tempo e Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997.
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pode causar aos litigantes. A segurança jurídica haveria de ceder em prol da efetividade
do processo.
Sob a égide do revogado Código de Processo Civil de 1973, em sua versão
originária, a disciplina do que hoje se denomina “tutela provisória”2 se limitava à tutela
cautelar, regulada em um Livro específico do Código (Livro III – arts. 796 a 889), e que
visava, em linhas gerais, apenas assegurar a possibilidade de regular fruição dos direitos
envolvidos em processo “principal” ainda a ser instaurado ou, em algumas situações, que
já estivesse em andamento.
De toda sorte, tratava-se de uma relação processual autônoma, que existia e se esgotava
com o fim único de servir de suporte à efetividade do assim chamado “processo
principal”. Não possuía, em essência, índole satisfativa, de modo a promover, antes da
entrega da prestação jurisdicional definitiva, o gozo do direito por parte de quem se
encontrava em situação de urgência. Apenas determinados procedimentos especiais,
previstos no próprio Código ou em legislação extravagante, continham este tipo de
previsão, como nos casos se ação possessória por “posse nova”.
O crescente uso indevido da tutela cautelar como verdadeiro sucedâneo de uma
tutela satisfativa, revelando um deficiente regramento das situações de urgência até
então3, levou o legislador a inserir, por meio da Lei nº 8.952/94, o art. 273, a chamada
“tutela antecipada”, permitindo, de forma ampla, a antecipação dos efeitos do resultado
final do processo, projetando-se sobre eventual sentença de procedência do pedido.
Passavam a conviver as tutelas “antecipada” e “cautelar” no Código, ambas com
aptidão para atender a situações urgentes, ainda que reguladas por procedimentos
distintos e, pela dicção do próprio CPC/73, com requisitos para concessão também
aparentemente distintos.

Que mais adequadamente deveria ser denominada “tutela antecipada”, que representa a verdadeira técnica
processual empreendida, que se opõe à “tutela deinifiva”, seja ela de natureza cautelar ou satisfativa (no
NCPC inadequadamente denominada “antecipada”).
3
“A inefetividade do antigo procedimento ordinário transformou o art. 798 do CPC em autêntica “válvula
de escape” para a prestação da tutela jurisdicional tempestiva. De fato, a tutela cautelar transformou-se em
técnica de sumarização do processo de conhecimento e, em última análise, em remédio contra a ineficiência
do velho procedimento ordinário, viabilizando a obtenção antecipada da tutela que somente poderia ser
concedida ao final.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de
Conhecimento. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 202).
2
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A existência de fundadas dúvidas em doutrina, bem como na prática forense,
acerca da natureza de determinados provimentos urgentes (se de natureza acautelatória
ou satisfativa), levava a resultados processuais indesejados, com a inadmissão de um
provimento em detrimento de outro diante da inadequação do procedimento eleito,
provocando, por questões formais, a manutenção de resultados que não trilhavam o
caminho da efetividade do processo.
Adveio, pois, outra reforma no ano de 2002 (Lei nº 10.444/2002), que instituiu a
chamada “fungibilidade das medidas de urgência”, permitindo que fosse a providência
cautelar deferida mesmo no âmbito de uma “ação de conhecimento”, caso requerida pela
parte como se tutela antecipada fosse. Evitava-se, assim, a necessária instauração de uma
relação processual autônoma para o deferimento de uma medida cautelar dita
“incidental”, otimizando os resultados do processo.
O legislador, no entanto, ainda se viu na necessidade de implementar outras
técnicas processuais afetas às tutelas sumárias com o objetivo de lhes fornecer maior
uniformidade, organicidade e aproveitamento. Não apenas em relação às tutelas
provisórias, mas também, em linhas gerais, esta fora uma das molas propulsoras da
elaboração de um Novo Código de Processo Civil.
Assim, após mais de quatro anos de processo legislativo, foi aprovado o Novo
Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), que trouxe algumas inovações em matéria
de tutelas sumárias.
A instituição da “tutela da evidência” (art. 311), que embora não fosse novidade,
era regulamentada de forma deficiente no revogado CPC; a unificação dos requisitos para
a concessão das tutelas “antecipada” e “cautelar” (ambas enquadradas sob o rótulo de
“tutelas de urgência” – art. 300); e a extinção da necessária dualidade de processos
(preparatório e principal) em sede de medida cautelar antecedente, bastando que o pedido
principal seja formulado nos mesmos autos (art. 308), foram algumas das mudanças
empreendidas.
Entretanto, as novidades de maior destaque dizem respeito ao que restou
denominado no Código de “Procedimento da tutela antecipada requerida em caráter
antecedente”, regulada nos arts. 303 e 304.
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Como sugere a nomenclatura, passa-se a prever, de forma inédita, a possibilidade
de realizar o pedido de tutela de urgência satisfativa (“antecipada”) por meio de um
procedimento preparatório para o pedido principal, quando “a urgência for
contemporânea à propositura da ação”, permitindo-se que o pedido final seja realizado
apenas em momento posterior, limitando-se ao pedido de tutela de urgência que se
prestará a fazer cessar a situação de perigo iminente.
Indo além, o Código ainda inaugurou o instituto da “estabilização da tutela
provisória”, permitindo que, caso as partes não pretendam, após o deferimento da tutela
provisória, dar continuidade ao processo, contentando-se com os resultados produzidos
até então, que o mesmo venha a extinguir “prematuramente”, sendo conservados os seus
efeitos.
Atribui-se, desta forma, uma autonomia à tutela sumária, que não estará
umbilicalmente ligada à tutela definitiva, formada através de decisão fundada em
cognição exauriente e com aptidão para a formação de coisa julgada. Neste ponto, o
Código também deixa claro que a decisão estabilizada não faz coisa julgada, permitindose às partes instaurar, se assim pretenderem, outra demanda com o fim de buscar a
reforma, invalidação ou confirmação da tutela estabilizada.
Não somente o ônus do tempo sobre o processo é redistribuído, mas também o de
provocar o exercício da cognição exauriente, caso ultimada a mencionada estabilização.
A instituição de tais novos institutos, se já não fosse hábil a chamar a atenção por
sua própria natureza, gerou debates ainda mais acalorados na doutrina diante do tímido
regramento conferido pelo Novo Código, hábil às mais diversas interpretações, de onde
se entendeu como necessária a pesquisa sobre o tema, de modo a compreender melhor
suas origens, objetivos, alcance, utilidade e defeitos.
Inobstante, a compreensão dos temas e institutos implementados não passa ao
largo de questões que lhe sejam até mesmo preliminares, como a própria forma como,
dentro do contexto de um Estado Democrático de Direito, tratam os operadores, em
específico os julgadores – quem detém a competência para o deferimento destas medidas
– da questão da interpretação e da pretensa liberdade para a concessão ou não de tais
remédios.
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O tema vai além da “mera” disciplina do Direito, na medida em que, dentro de tal
forma de atuar, o “jurídico” cede a outros motes, pensamentos e sensos pessoais julgador,
ligados aos mais diversos campos de seu conhecimento e discernimento, potencialmente
até desconectados do Direito, e que podem influenciar, e muito, na escorreita consecução
dos objetivos do legislador ao prever meios de tutela diferenciada com vistas promover a
efetividade do processo.
A pesquisa, pois, recorrendo ao método bibliográfico, e pontualmente apontando
julgados de alguns tribunais pátrios, foi dividida em três capítulos.
O primeiro capítulo traçará, de uma forma geral, um panorama acerca do sistema
de tutelas provisórias instituído pelo NCPC, com ênfase para o que restou de inovador
em comparação ao CPC/73, apresentando sua classificação, natureza, procedimento,
requisitos, dentre outros aspectos.
No segundo capítulo será tratado, de forma breve, o tema da inexistência de
discricionariedade do juiz para a concessão da tutela provisória, buscando afastar um mito
que aparentemente ainda ronda o imaginário de parte da jurisprudência pátria, cuja
reprodução irrefletida poderá causar embaraços na consecução dos objetivos traçados
pelo sistema, além de impossibilitar seu controle pela via recursal.
No terceiro capítulo, com mais vagar, serão explorados diversos aspectos do novo
procedimento de tutela provisória de urgência requerida em caráter antecedente, bem
como sua consequente estabilização.
Após a exposição do procedimento instituído de forma literal pelos arts. 303 e
304, que dão margem a diversas dúvidas, serão apresentados projetos de lei similares
referentes ao tema que acabaram não vingando, bem como, ao longo do texto,
comparações com o tratamento que vinha sendo dado ao tema durante o processo
legislativo, visando compreender as opções tomadas pelo legislador para, ao fim da
análise, apresentar o procedimento compreendido à luz das interpretações conferidas a
tais dispositivos.
Será realizado, também, um paralelo do novo sistema de requerimento
antecedente de tutela provisória de urgência antecipada com a ação monitória, com quem
forma um microssistema, cujas normas, no que não colidem, interpenetram-se e
subsidiam-se.
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Com base nas opiniões doutrinárias formadas antes, durante e após o
encerramento do processo legislativo que culminou com a aprovação do Novo Código de
Processo Civil, algumas outras imprecisões e insuficiências técnicas serão objeto de
interpretações com o fim máximo de obter o maior aproveitamento de ambos os institutos
(do procedimento antecedente e de estabilização), cuja constatação de tal autonomia
levará a conclusões, por exemplo, como a possibilidade de estabilização da tutela da
evidência e das tutelas de urgência satisfativas requeridas de forma incidental, sempre
com vistas a propiciar meios mais adequados e simples de se atingir a satisfação do direito
como um primado do princípio constitucional do acesso à justiça.
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CAPÍTULO 1
AS TUTELAS PROVISÓRIAS NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Basicamente, trata-se a tutela provisória de técnica processual que objetiva
redistribuir o ônus do tempo no processo4, uma vez preenchidos determinados requisitos,
na medida em que o transcuro de determinado lapso temporal se faz necessário para a
formação de uma decisão judicial sólida e observadora dos direitos processuais
fundamentais, não tendo, necessariamente, a parte que ajuíza a demanda que suportar o
referido ônus. Pode resultar na antecipada fruição de direitos que assim só o seriam após
o término da atividade jurisdicional completa, em situações urgentes ou não, ou apenas
assegurar que no momento oportuno possam sê-lo, resguardando a efetividade da
prestação jurisdicional.
Antes de se prosseguir com o regramento imposto pelo NCPC, no entanto,
pertinente traçar as características da tutela provisória ao tempo do CPC/73,
principalmente para, a partir de então, se poder enxergar com clareza as mudanças
empreendidas pelo Novo Código.

1.1 – As tutelas provisórias ao tempo do CPC/73
Sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, o sistema de tutelas
provisórias conviveu com algumas disciplinas distintas, de acordo com as reformas que
se foram empreendendo na lei, notadamente as datadas de 1994 (Lei nº 8.952/94) e 2002
(Lei nº 10.444/2002).
Desde seu nascedouro, no entanto, sempre houve a regulamentação, em um livro
específico (Livro III – arts. 796/889), do chamado “processo cautelar”, que compunha
uma espécie diferente de “processo”, ao lado dos processos de conhecimento e execução,
possuindo funções atribuíveis a ambos e, notadamente, o fim de resguardar a efetividade
de um “processo principal” ao qual estaria atrelado.

4

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 5ª ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 203.
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Tutelava, efetivamente, situações de risco, porém com fins meramente
assecuratórios, e não satisfativos5. Além das disposições gerais sobre a tutela cautelar,
eram previstos 15 procedimentos específicos ao longo do livro, e embora houvesse,
equivocadamente, alguns procedimentos ali incluídos que não se revestiam de qualquer
cautelaridade, ainda assim a regra se mantinha hígida: as tutelas de urgência possuíam
fins assecuratórios, jamais satisfativos.
A exceção, à época, se dava por alguns procedimentos especiais previstos no
próprio CPC ou em legislação extravagante, que permitiam a imediata fruição do bem da
vida perquirido no processo, a exemplo das liminares proferidas em ações possessórias
por “posse nova” (art. 928 CPC/73).
O “processo cautelar”, ainda, podia ser preparatório ou incidental, ou seja,
ajuizado antes da distribuição do “processo principal” ao qual estaria vinculado e que
veicularia a verdadeira pretensão de direito material, ou ainda durante sua pendência, caso
a situação de perigo se apresentasse durante o trâmite deste feito. Possuía, de toda sorte,
natureza autônoma, sendo sempre necessário constituir uma relação jurídica processual
distinta daquela que se formaria para a busca do direito material propriamente dito. Nos
casos em que o procedimento cautelar era instaurado de forma antecedente, uma vez
efetivada a medida, o autor deveria ajuizar a ação principal em 30 dias, sob pena de vir a
se perder sua eficácia.
Como requisitos de sua concessão, previa a redação do Código que deveria ser
deferida a medida “quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento
da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação” (art. 798). Este
dispositivo instituía o que restou consagrado como o “Poder Geral de Cautela”, uma vez
que, mesmo havendo uma diversidade de procedimentos cautelares previstos no Código,
estes não seriam capazes, em abstrato, de prever todas as situações urgentes e abrangíveis
pela tutela cautelar em sua essência. O magistrado, assim, poderia lançar mão de tal poder
para proporcionar a devida tutela às situações urgentes que se enquadrassem na natureza
cautelar (assecuratória, pois).

5

Por exemplo, o arresto de bens para garantir uma execução em face de um devedor que propositalmente
está se reduzindo à insolvência, ou a produção de prova pericial sobre bem que está prestes a perecer e
tornar a prova inútil ou impossível.
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Conforme exposto em sede introdutória, a crescente utilização não ortodoxa do
“processo cautelar” com o objetivo de se buscar uma tutela de urgência de natureza
satisfativa, ou seja, que ao invés de assegurar o direito já proporcionasse sua imediata
fruição, fez com que o legislador, em boa hora, instituísse um “Poder Geral de
Antecipação” através da reforma do art. 273 e seus parágrafos6.
A partir de então, em regra, a “tutela antecipada” (satisfativa) poderia ser
concedida pelo magistrado desde que houvesse (I) o expresso requerimento da parte,
vedada a concessão ex officio7; (II) a “prova inequívoca” que convencesse o juiz da
verossimilhança da alegação (lida como “probabilidade do direito”), e (III.i) o perigo de
dano irreparável ou de difícil reparação (art. 273, I) ou (III.ii) abuso de direito de defesa
ou manifesto propósito protelatório da parte, hipótese esta que prescindia do elemento
“urgência”, comum a todas as outras variações (art. 273, II).
Os requisitos, embora aparentemente distintos, diziam respeito à probabilidade do
direito e ao perigo na demora, os consagrados fumus boni iuris e periculum in mora. Era
bastante comum na doutrina, porém, quem os distinguisse, de modo a entender que “prova
inequívoca da verossimilhança” necessária à concessão da tutela antecipada deveria ser
mais intensa do que o fumus boni iuris previsto para a concessão da medida cautelar,
havendo o mesmo com o perigo de dano8.
O emprego de diferentes expressões no Código para exprimir ideias
aparentemente similares, separada a sua inserção na codificação por um lapso mais de
duas décadas, auxiliou na defesa de tal tese, havendo ainda, à época, diversos
entendimentos sobre o alcance e significado da expressão “prova inequívoca da
verossimilhança”9.

6

A deturpação do instituto era sinal, sobretudo, da insuficiência do tratamento dado pelo processo cautelar
como o único meio de tutelar situações urgentes ao tempo do CPC/73.
7
Embora não fosse este entendimento unânime na doutrina, que via exceções para casos excepcionais:
BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência
(tentativa de sistematização). 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 372.
8
OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro. Alcance e natureza da tutela antecipatória. Revista de Processo. vol.
84. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996. p. 12. Contra: TALAMINI, Eduardo. Medidas Urgentes
(“Cautelares” e “Antecipadas”): a Lei 10.444/2002 e o Início de Correção de Rota para um Regime Jurídico
Único. Revista Dialética de Direito Processual. nº 2. São Paulo: Dialética, mai. 2003.
9
O mais adequado parecia ser o de Barbosa Moreira: “Em duas etapas se desdobrará a perquirição do
magistrado, diante da prova produzida. Primeiro: é ela “inequívoca”, no sentido de que só comporta um
entendimento? Segunda: com esse entendimento, tem ela força persuasiva para fazer verossímil ou provável
a alegação do requerente?” BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Antecipação da tutela: algumas questões
controvertidas. Temas de direito processual: oitava série. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 81
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Não se permitia, ainda a concessão da medida quando houvesse perigo de
irreversibilidade do provimento, requisito que restou abrandado pela doutrina e
jurisprudência com o passar dos anos (§ 2o do art. 273), podendo a mesma ser revogada
ou modificada a qualquer tempo, a depender da superveniência de fatos, argumentos ou
provas novas nos autos (daí se dizer ser dotada de precariedade).
Certo era que, concedida ou não, o processo deveria seguir seu curso até final
julgamento, vinculando necessariamente a atividade cognitiva sumária realizada no
momento da concessão da medida à posterior cognição exauriente (§ 5 o).
O procedimento, ademais, era completamente distinto, uma vez que as medidas
cautelares demandavam um processo autônomo, seja quando antecedentes ou incidentais
(art. 796), ao passo que a tutela antecipada sempre era requerida em sede incidental, ainda
que de forma liminar (dispensando-se a oitiva da parte contrária).
Somente em 2002, com o advento da Lei nº 10.444/2002, o legislador inseriu o §
7º no art. 273, instituindo a chamada “fungibilidade das tutelas de urgência”, de modo a
permitir, então, que uma eventual medida de natureza cautelar fosse requerida sob o rótulo
de uma medida antecipatória (satisfativa), ou seja, no bojo de um processo de
conhecimento, que o juiz concedesse incidentalmente a referida medida, sem relegar o
autor às vias próprias (processo autônomo cautelar), tutelando efetivamente a situação
urgente.
Contudo, mesmo que a referida fungibilidade tenha sido considerada “de mão
dupla” (não apenas cautelares requeridas como se antecipadas fossem, mas também viceversa), o ordenamento ainda não previa a possibilidade de o pedido de tutela antecipada
ser realizado de forma antecedente10, mantendo-se sua previsão somente naquele
dispositivo, ao passo que o processo cautelar dispunha de um livro inteiro do Código para
regulá-lo.
Por fim, ainda em 2002 foi inserido um § 6o ao dispositivo, permitindo que a os
efeitos da tutela jurisdicional fossem antecipados também nos casos em que um dos

10

A ideia da possibilidade de utilização de um procedimento com requerimento de antecipação de tutela
(satisfativa) em caráter antecedente ou preparatório, mesmo sob a égide do CPC/73, encontrava vozes na
doutrina, baseando-se na ideia de um “poder geral de antecipação da tutela jurisdicional”, em interpretação
extensiva do art. 798 do revogado Código, em consonância com os art. 5º, XXXV e LXXVIII.
(DINAMARCO, Cândido Rangel. “O regime jurídico das medidas urgentes”. Nova era do Processo Civil.
4ª ed. p. 58-114. São Paulo: Malheiros, 2013).
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pedidos, ou parcela deles, mostrar-se incontroverso, o que possuía natureza provisória tão
duvidosa que, com o advento do NCPC, restou deslocada a previsão para o chamado
“julgamento antecipado parcial do mérito” (art. 356), apto a produzir coisa julgada diante
do exaurimento da cognição quanto a tal pedido ou parcela.

1.2 – Classificação das tutelas provisórias no NCPC
O Novo Código de Processo Civil agrupou, em seu Livro V (arts. 294 a 311), sob
o titulo de “Tutela provisória”, todas as modalidades e variações de tutelas urgentes e
antecipadas que vinham dispersas no CPC/73. Diversos são os fundamentos, objetivos e
forma de se exteriorizar o requerimento da medida.
A partir das disposições do Código, notadamente do art. 294 e seu parágrafo único,
é possível que se classifique a tutela provisória por meio de três critérios, quais sejam, o
da natureza, o funcional e o temporal11.

1.2.1 – Critério da natureza
Pelo critério da natureza da providência, a tutela provisória pode ser de urgência
ou de evidência.
A tutela provisória de urgência, por sua vez, subdivide-se em cautelar ou
antecipada. Possuem como requisitos a demonstração do fummus boni iuris e do
periculum in mora, ou, na dicção do próprio art. 300, a “probabilidade do direito” e o
“perigo da demora”.
A tutela provisória da evidência, por sua vez, prescinde do elemento “urgência”,
bastando que as alegações do requerente estejam comprovadas, e desde que preenchidos
os específicos requisitos do art. 311, dos quais se tratará oportunamente.

11

GRECO, Leonardo. A tutela da urgência e a tutela da evidência no código de processo civil de 2015. In:
MACEDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre (coord.). DIDIER JR., Fredie (coord.
geral). Doutrina Selecionada. Procedimentos Especiais, Tutela Provisória e Direito Transitório. 2ª ed.
Salvador: Jus Podivm, 2016, v. 4. p. 187.
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1.2.2 – Critério funcional
De acordo com o critério funcional, a tutela provisória será dividida em cautelar
ou antecipada (satisfativa). Leva em consideração, para tanto, a finalidade da medida: se
para preservar algum outro direito a ser discutido em outra relação processual ou na
própria na qual a medida é concedida (em que se classifica como cautelar), ou se, desde
logo, investe o requerente no gozo do bem da vida almejado, ainda que parcialmente
(hipótese em que se classifica como antecipada).
Conjugando com o critério da natureza anteriormente exposto, a tutela provisória
cautelar somente poderá ser de urgência, posto que a própria cautelaridade pressupõe
situações urgentes, ao passo que a antecipada poderá ser de urgência ou de evidência 12.

1.2.3 – Critério temporal
O critério temporal, por fim, leva em consideração o momento e forma como
requerida a tutela provisória, dividindo-se entre antecedente, quando requerida antes da
formulação do pedido principal, ou incidental, caso formulado juntamente ao pedido
principal ou quando o processo já estiver em andamento.
As tutelas provisórias de urgência, tanto cautelar quanto antecipada, poderão ser
requeridas em caráter antecedente ou incidental (p.u., art. 294), ao passo que a tutela da
evidência somente poderá sê-lo em caráter incidental, tendo em vista expressa vedação
legal.

12

Quanto ao ponto, destaque-se o aparente caso excepcional da medida de indisponibilidade de bens
prevista na ação de improbidade administrativa (art. 7º da Lei nº 8.429/92), que para parte da doutrina pode
ser considerada uma medida assecuratória (cautelar) fundada na evidência, e não na urgência. (CÂMARA,
Alexandre Freitas; PEDRON, Flavio Quinaud; TOLENTINO, Fernando Lage. Tutelas provisórias no CPC
1973 e no CPC 2015: o quanto o novo tem de inovador? Revista de Processo. nº 262. Vol. 41. p. 155-184.
São Paulo: Revista dos Tribunais, dez. 2016. p. 181).
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1.3

–

Temporariedade,

provisoriedade,

cautelaridade,

satisfatividade

e

definitividade
Antes de prosseguir na temática, pertinente descortinar brevemente alguns
conceitos que o legislador acabou descurando na elaboração do Código, embora não lhe
atrapalhem a compreensão e organicidade.
Inicialmente, deve-se destacar que a tutela provisória, obtida após cognição
sumária, menos aprofundada em seu sentido vertical 13, opõe-se à tutela definitiva,
modalidade que surge após cognição exauriente, com ampla profundidade na análise do
objeto litigioso, e que possui a aptidão de receber o selo da imutabilidade extraprocessual.
A tutela definitiva, por sua vez, pode caracterizar-se como satisfativa ou cautelar,
a depender de sua aptidão para promover a satisfação do direito material, com a entrega
do bem da vida (quando será satisfativa), ou apenas assegurar a futura satisfação do direito
material que é ou virá a ser objeto do processo (quando será cautelar).
Inobstante, apesar de a tutela cautelar referir-se, necessariamente, a outra tutela de
direito material a que servirá de apoio (daí se dizer que é dotada de “referibilidade”),
também se há falar em direito autônomo à própria cautela, que constitui o direito de
utilização do meio processual adequado para se assegurar o direito material que está sendo
acautelado14, de modo que possui ela, a cautelar, também um mérito próprio, apto a se
tornar imutável quando de sua análise com caráter de definitividade.
Com base justamente nesta ideia de possuir a tutela cautelar caráter definitivo é
que o NCPC prevê, no parágrafo único do art. 309, que na hipótese de vir a cessar, por
qualquer razão, a eficácia da tutela cautelar, que “é vedado à parte renovar o pedido, salvo
sob novo fundamento”. A renovação de tal pedido, “sob novo fundamento”, nada mais é
do que uma nova demanda cautelar, com diversa da causa de pedir da anterior, não lhe
sendo retirado, pois, o caráter definitivo.
A possibilidade de ser definitiva, no entanto, não retira uma característica
essencial da tutela cautelar: a sua temporariedade. Com efeito, a tutela cautelar, por sua
natureza conservativa, possui eficácia temporalmente limitada: seus efeitos devem
Conforme as consagrados conceitos de “cognição” contidos na obra de Kazuo Watanabe: WATANABE,
Kazuo. Cognição no Processo Civil. 4ª ed. São Paulo: Saraiva 2012.
14
DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil. 11ª
ed. Salvador: Jus podivm, 2016, v. 2. p. 576.
13
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perdurar enquanto permanecer hígida a situação de perigo que deu ensejo ao deferimento
da medida, que podem desaparecer seja por conta do desfazimento da realidade fática que
caracterizava o perigo, ou ainda pela satisfação do direito material acautelado 15.
A noção de provisoriedade, no entanto, é distinta, posto que o “provisório” é
aquilo que aguarda a superveniência de algo “definitivo” que venha a lhe substituir e que
possua a mesma natureza. É o que ocorre, por exemplo, quando são antecipados os efeitos
de uma tutela satisfativa, que guardará natureza provisória na medida em que, quando
proferida a decisão definitiva, será por esta substituída, seja para confirma-la ou revogala, o que não ocorre com a cautelar, que por sua referibilidade e temporariedade tenderá
a se extinguir. Trata-se de distinção bem definida e, de certa forma, já arraigada na
doutrina16.
Neste ponto, portanto, demonstrou-se atécnico o Código ao colocar a tutela
cautelar como uma subespécie da tutela provisória 17, ainda que a cautelaridade,
corretamente, esteja atrelada à urgência, da qual foi catalogada como espécie ao lado da
tutela dita “antecipada”.
Descurando da melhor técnica, ademais, restou previsto que a tutela satisfativa,
quando tiver seus efeitos antecipados provisoriamente (por conta da urgência ou da
evidência), será denominada “antecipada”. Trata-se, também, de definição equivocada,
uma vez que a “antecipação” é uma técnica de julgamento, que pode se relacionar tanto
à tutela satisfativa quanto à tutela cautelar, que podem ter seus efeitos definitivos
antecipados provisoriamente se preenchidos os requisitos do art. 30018. Neste ponto,
15

Exemplificando, uma medida cautelar de arresto, deferida com o fim de salvaguardar o direito de crédito
de um determinado indivíduo à vista da dilapidação deliberada do patrimônio de um devedor que está
prestes a ficar insolvente, conservará seus efeitos enquanto perdurar a situação de perigo para a satisfação
do direto de crédito do requerente da medida, que poderá cessar tanto com o eventual desaparecimento do
estado de insolvência do devedor, como também pela própria satisfação do crédito através do pagamento
ou êxito na execução.
16
“É oportuno, no entanto, advertir que o conceito de provisoriedade (e como aquele, coincidente, de
interinidade) é um pouco diferente, e mais restrito, que aquele de temporaneidade. Temporâneo é,
simplesmente, aquilo que não dura para sempre, aquilo que, independentemente da superveniência de outro
evento, tem por si mesmo duração limitada; provisório é, por sua vez, aquilo que é estabelecido para durar
até quando não sobrevenha um evento sucessivo, em vista e na espera do qual o estado de provisoriedade
permanece no ínterim.” (CALAMANDREI, Piero. Introdução ao Estudo Sistemático dos Procedimentos
Cautelares. Tradução por Carla Roberta Andreasi Bassi. Campinas: Servanda, 2000. p. 25/26).
17
Dentre outros: THAMAY, Rennan Faria Kruger; ANDRADE, Vinicius Ferreira de. Dever-geral de
cautela no CPC/15. In: MACEDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre (coord.). DIDIER
JR., Fredie (coord. geral). Doutrina Selecionada. Procedimentos Especiais, Tutela Provisória e Direito
Transitório. 2ª ed. Salvador: Jus Podivm, 2016, v. 4. p. 216.
18
Neste sentido, o Enunciado nº 25 do FPPC, que embora tenha sido cancelado após a entrada em vigor do
Código, diante da alteração da redação empreendida pelo Senado Federal, permanece substancialmente
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melhor regulava o tema a versão que fora aprovada na Câmara dos Deputados, na qual
constava o termo “tutela antecipada” em lugar de “tutela provisória”, bem como
“satisfativa” em vez de “antecipada” 19.

1.4 – Unificação dos requisitos de concessão das tutelas de urgência
Ao tempo do CPC/73, conforme exposto, a doutrina se dividia sobre o verdadeiro
significado e alcance dos requisitos impostos para a concessão da tutela cautelar e da
tutela antecipada, o que ocorria, principalmente, por conta da forma diversa em que
vinham descritos os requisitos na legislação, que determinava que a tutela antecipada
pressupunha a “prova inequívoca” que convencesse o magistrado da “verossimilhança da
alegação”. Era lugar comum entender-se que a probabilidade do direito deveria ser maior
para casos de antecipação de tutela do que para a tutela cautelar 20.
A distinção, porém, se mostrava artificial, sendo tarefa por demais complexa ao
magistrado transportar, do campo das ideias para a prática, a gradação prévia e abstrata
pretensamente formulada pela lei quando, em verdade, seja para satisfazer ou assegurar,
o que se pretende é abrandar os males que o tempo causará ao direito e ao resultado útil
do processo (ou seja, ao próprio direito material).
Diante desta realidade, entendeu o legislador por solucionar o impasse, encerrando
a distinção ao dispor que para a concessão das tutelas de urgência são necessários
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”.
O grau de convencimento necessário, portanto, passa a ser o mesmo tanto para a
tutela de urgência cautelar quanto para a antecipada, devendo ser demonstrada uma
verossimilhança fática e a plausibilidade jurídica da tese afirmada na exordial, além do
perigo da demora na prestação jurisdicional, perigo este que deve ser concreto (e não
hipotético), atual, grave, irreparável ou de difícil reparação. A situação de perigo, ainda,
não pressupõe necessariamente um dano, como nos casos da chamada tutela inibitória e

correta: “Tutela antecipada é uma técnica de julgamento que serve para adiantar efeitos de qualquer tipo de
provimento, de natureza cautelar ou satisfativa, de conhecimento ou executiva”.
19
DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil. cit.
p. 581.
20
OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro. Alcance e natureza da tutela antecipatória. cit. p. 12.
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de remoção do ilícito, que visam justamente prevenir a ocorrência de um ato ilícito e, se
já ocorrido, determinar sua descontinuação, a despeito da ocorrência de danos (art. 497,
p.u.), de onde se conclui, neste específico ponto, que a redação conferida pelo legislador
foi infeliz21.
Ao contrário de seu predecessor, o NCPC não fez menção a quais seriam esses
elementos aptos a ensejarem a concessão da medida (como a antiga “prova inequívoca”),
conferindo ao magistrado maior liberdade 22 de atuação para buscar a sanação da situação
de perigo, logicamente em conformidade com o dever de fundamentação imposto pelo
NCPC em seu art. 489, § 1o, tendo havido disposição até mesmo redundante no art. 298
acerca da necessidade de que a decisão que conceda, negue, modifique ou revogue a tutela
provisória seja fundamentada de modo claro e preciso.
A doutrina, de uma forma geral, abraçou a tese da unificação dos requisitos para
a concessão de ambas as tutelas de urgência 23, o que ficou consolidado no enunciado nº
143 do FPPC24, sendo poucas as vozes em sentido contrário, entendendo que a tutela de
urgência cautelar demandaria probabilidade mais branda do que a satisfativa
(antecipada) 25.
Cabe destacar que não apenas os requisitos para a concessão da tutela cautelar ou
satisfativa foram unificados, mas também o regime de sua concessão em caráter
incidental, o que torna desnecessário falar na manutenção da fungibilidade das tutelas de
urgência nestes casos. Ambas podem ser requeridas sob os respectivos títulos durante o
trâmite do processo, seguindo o mesmo procedimento e independendo do recolhimento
de custas (art. 295).
Contudo, a distinção da própria natureza de cada provimento de urgência, tema
que sempre despertou polêmicas ao longo da vigência do CPC/73, permanecerá hígida

21

DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil. cit.
p. 608-612.
22
Que não deve ser confundida com discricionariedade, como se verá no capítulo 2 do presente trabalho.
23
Por todos: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por
artigo. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 476; COSTA, Eduardo José da Fonseca. Código de Processo Civil
Comentado. STRECK, Lênio Luiz; CUNHA, Leonardo José Carneiro da; NUNES, Dierle José Coelho
(coords.). Saõ Paulo: Saraiva, 2016, p. 412-413.
24
A redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e
para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns
para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada.
25
MEDINA, José Miguel Garcia. Direito Processual Civil Moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2016. p. 472-473.
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com o NCPC, na medida em que foram instituídos, em caráter antecedente, dois
procedimentos distintos para as tutelas cautelar e antecipada (na linguagem do Código),
sendo crucial, portanto, que ainda se diferencie e classifique cada uma das medidas de
acordo com sua função assecuratória ou satisfativa.

1.5 – Extinção do procedimento cautelar autônomo e das cautelares em espécie
A exemplo do que ocorria sob a égide do CPC/73, o pedido de tutela cautelar pode
ser instaurado de forma antecedente ou incidental no NCPC.
A diferença, contudo, é que o Novo Código dispensa, definitivamente, a
necessidade da instauração de um novo processo, dito “principal”, mesmo quando a tutela
cautelar é requerida de forma antecedente. Representa, assim, uma evolução do cenário
que já se vinha desenhando desde a criação da fungibilidade das tutelas de urgência com
a inserção do § 7º ao art. 273 do CPC/73, que em certos casos tornava dispensável o
ajuizamento de nova demanda em separado para a formulação de requerimento de tutela
cautelar em caráter incidental.
Desta forma, quando não realizado já no bojo do processo no qual foi formulado
o pedido de tutela final, o requerimento da tutela cautelar em caráter antecedente seguirá
a regulamentação dos arts. 305/310, não diferindo o procedimento, substancialmente, ao
previsto no revogado Código.
A petição inicial, além dos requisitos do art. 319 que lhe sejam aplicáveis, deverá
indicar “a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, nos exatos dizeres do art.
305. Havendo ou não deferimento de tutela provisória para antecipar os efeitos da tutela
cautelar que será prestada em caráter definitivo, o réu será citado para apresentar
contestação no prazo de 5 dias, mantendo-se o regramento do Código revogado quanto a
este ponto (art. 306), sendo certo que, a partir de tal momento, em sendo apresentada a
contestação, o feito seguirá pelo procedimento comum (p.u., art. 307)26.

26

Enunciado nº 381 do FPPC: É cabível réplica no procedimento de tutela cautelar requerida em caráter
antecedente.
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A novidade se opera na forma de se dar seguimento, com a apresentação do pedido
principal, no caso de concessão da medida cautelar em caráter antecedente. O autor
disporá dos mesmos 30 dias, contados da efetivação da medida, para apresentar o pedido
principal. No entanto, como exposto, deverá fazê-lo nos mesmos autos em que deduzido
o pedido de tutela cautelar antecedente, sem a necessidade de recolhimento de custas
adicionais (art. 308). A ideia de processo sincrético é ainda mais fortalecida, passando a
conviver em uma mesma e única relação jurídica processual as três clássicas formas de
atividade jurisdicional: conhecimento, execução e acautelatória.
Novamente, a partir deste momento, o feito seguirá o procedimento comum, desta
vez observadas as suas etapas desde a audiência de conciliação ou mediação do art. 334,
para a qual serão as partes intimadas para comparecimento, seguindo-se o prazo para
contestar o pedido de tutela definitiva a disciplina do art. 335 (§§ 3º e 4º do art. 308).
A exemplo do que ocorria no CPC/73, a medida perderá sua eficácia caso não seja
formulado o pedido principal no prazo legal, quando não for efetivada a medida no prazo
de 30 dias (ou ao menos intentada a efetivação pelo autor), ou quando o pedido principal
for julgado improcedente ou extinto o processo sem resolução de mérito (hipóteses
elencadas no art. 309). Nestes casos, o pedido não poderá ser renovado, salvo sob novo
fundamento, o que reforça o caráter definitivo da tutela cautelar mencionado alhures.
Cabe destacar, ainda, que o NCPC, além de dispensar o ajuizamento de duas
demandas distintas para tratar do mesmo material (uma para assegurá-lo e outra para
certifica-lo e efetivá-lo), também extinguiu os procedimentos cautelares específicos do
CPC/73, cada qual com sua particularidade e iter procedimental distinto.
Alguns deles, é certo, foram redistribuídos para outros capítulos do Código, como
a produção antecipada de provas (art. 381 a 383), o arrolamento de bens quando tiver por
finalidade apenas a realização de documentação (§ 1º do art. 381) e a justificação (§ 5º do
art. 381), todos deslocados para o capítulo que trata das provas.
O restante dos procedimentos específicos, no entanto, deixa de existir, passando
o art. 301 a mencionar, de forma não exaustiva, algumas formas de efetivação da tutela
cautelar, que remetem aos antigos procedimentos, como arresto, sequestro, arrolamento
de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida apta a
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assegurar o direito acautelado, revelando esta última parte do dispositivo a manutenção,
no NCPC, do chamado “poder geral de cautela”27.

1.6 – O fim da necessária vinculação entre a tutela provisória e a tutela definitiva
O advento do Novo Código de Processo Civil também marca a quebra de outro
paradigma ao dispensar, em determinados casos, que o processo siga até decisão
definitiva após a concessão da tutela provisória, como previa o art. 273, § 5º do CPC/73.
Os art. 303 e 304 instituem o procedimento da tutela de urgência antecipada
requerida em caráter antecedente, facultando ao autor, caso se encontre em situação de
urgência “contemporânea à propositura da ação”, que apresente apenas uma petição
inicial despida de maiores rigores formais e sem a necessidade de apresentação do pedido
principal, somente declinando o pedido de concessão da tutela provisória.
O pedido, desta forma, poderá ser realizado posteriormente, mediante aditamento
da petição inicial antes apresentada, tanto em casos de deferimento quanto de
indeferimento, nos moldes em que sempre fora observado para a tutela cautelar desde a
redação original do revogado Código.
Além desta novidade, o NCPC, tal como nos diretos italiano e francês 28 já se
observa e ali buscando inspiração 29, passou a admitir a hipótese de desvinculação entre a
tutela sumária e a tutela de cognição exauriente, de modo que, nos dizeres do Código,
caso da decisão que deferir a tutela de urgência antecipada formulada nos termos do art.
303 (em caráter antecedente) não seja interposto o respectivo recurso, seus efeitos irão se
estabilizar, enquanto o processo será extinto (art. 304, caput e § 1º).

27

Neste sentido, o Enunciado nº 31 do FPPC: O poder geral de cautela está mantido no CPC.
Para maiores detalhes sobre o funcionamento dos sistemas de autonomização das tutelas de urgência nos
modelos italiano e francês, confira-se: THEODORO JÚNIOR, Humberto; ANDRADE, Érico. A
autonomização e a estabilização da tutela de urgência no Projeto de CPC. Revista de Processo. nº 206. Vol.
37. p. 13-59. São Paulo: Revista dos Tribunais, jul. 2012; PAIM, Gustavo Bohrer. O référé francês. Revista
de Processo. v. 203, p. 99-117. São Paulo: Revista dos Tribunais, jan. 2012.
29
Neste sentido, a própria Exposição de Motivos do Anteprojeto apresentado pela comissão de juristas ao
Senado apontava, expressamente, que estes sistemas estrangeiros foram a inspiração dos então projetados
artigos 286 a 293, que compõem uma sistemática que “permite a manutenção da eficácia da medida de
urgência, ou antecipatória de tutela, até que seja eventualmente impugnada pela parte contrária”. (BRASIL.
Congresso Nacional. Senado Federal. Código de Processo Civil: anteprojeto. Comissão de Juristas
Responsável pela Elaboração de Anteprojeto de Código de Processo Civil. Brasília: Senado Federal,
Presidência, 2010. p. 29.)
28

29

Desta forma, a crise de direito material observada será solucionada, com ares de
definitividade, apenas através de uma decisão proferida em cognição sumária, uma vez
que tanto autor quanto réu se manifestaram, cada qual da forma como prevê a codificação,
no sentido de se satisfazerem com a decisão antecipatória, sendo o processo, ao fim, mais
célere, efetivo e econômico para as partes e para o estado.
Trata-se, como também se convencionou nomear na doutrina, da generalização da
técnica monitória no direito brasileiro para além das situações previstas no procedimento
especial regulado pelo art. 700/702 do NCPC30, sendo constante a ideia da existência de
um microssistema de técnica monitória formado entre estes dispositivos, permitindo que
suas normas complementem-se no que não houver antinomias.
Ainda, por não fazer coisa julgada (§ 6º do art. 304), a decisão poderá ser revista,
reformada, invalidada ou confirmada por iniciativa de qualquer das partes por meio de
outra demanda (§ 2º do art. 304), a ser julgada pelo mesmo juízo que concedeu a tutela
de urgência estabilizada, na qual, enfim, o pedido será julgado em definitivo, com decisão
apta a ser coberta pelo manto da coisa julgada. Assim, além do ônus do tempo sobre o
processo ser redistribuído, também será o de provocar o exercício da cognição exauriente,
caso ultimada a mencionada estabilização.
No entanto, ao contrário do que ocorre nos ordenamentos francês e italiano 31, que
permitem que se provoque a cognição exauriente com o fim de reformar ou confirmar a
tutela sumária atingida pela estabilização de acordo com os prazos prescricionais
atinentes ao respectivo direito material envolvido, o legislador optou por fixar um prazo
fixo de 2 anos para tanto, findos os quais o direito a tal revisão, reforma ou invalidação
se extingue (§5º do art. 304).
Trata-se de fenômeno completamente novo no ordenamento jurídico, que vem
causando intensa divergência na doutrina, bem como toda a sistematização, de uma forma
geral, da tutela de urgência antecipada requerida em caráter antecedente e sua
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TALAMINI, Eduardo. Tutela de urgência no projeto de novo Código de Processo Civil: a estabilização
da medida urgente e a “monitorização” do processo civil brasileiro. Revista de Processo. nº 209. Vol. 37.
São Paulo: Revista dos Tribunais, jul. 2012. p. 21
31
Como informam Dierle Nunes e Érico Andrade: NUNES, Dierle; ANDRADE, É rico. Os contornos da
estabilização da tutela provisória de urgência antecipatória no novo CPC e o mistério da ausência de
formação da coisa julgada. In: MACEDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre (coord.).
DIDIER JR., Fredie (coord. geral). Doutrina Selecionada. Procedimentos Especiais, Tutela Provisória e
Direito Transitório. 2ª ed. Salvador: Jus Podivm, 2016, v. 4. p. 86-87.
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estabilização, pontos que representam o objeto central deste trabalho e que serão
explorados com vagar no terceiro capítulo.

1.7 – Tutela da evidência
A tutela da evidência não representa, essencialmente, nenhuma novidade no
ordenamento jurídico processual brasileiro. Há, com a regulamentação imposta pelo
NCPC, uma ampliação de seu uso como técnica processual que visa antecipar os efeitos
da tutela definitiva.
A evidência, na qualidade de estado processual no qual o direito encontra-se
evidenciado por provas32, havendo comprovação das alegações de fato, é tutelada de
diversas formas pelo ordenamento, não sendo encarada apenas como uma espécie de
tutela provisória, embora tal nomenclatura somente tenha sido utilizada, no Código, para
se referir à técnica antecipatória em específico, em título específico do livro das tutelas
provisórias (Título III do Livro V).
Assim é que, por exemplo, a ação monitória e a própria execução de título
executivo extrajudicial são exemplos em que a técnica processual da tutela da evidência
é utilizada com o objetivo de proporcionar a tutela definitiva, e não sumária. Partindo do
conceito acima explicitado, há a permissão legal de que determinados documentos, a
depender de sua forma e conteúdo, possam embasar tais tipos de procedimento especial,
permitindo uma rápida formação do título executivo (a depender da reação do
demandado) ou mesmo já se caracterizar, antecipadamente, como um.
Igualmente, pode a evidência ser tutelada através de tutela provisória, mediante
emprego da técnica antecipatória dos efeitos da tutela final. E não é só o que ocorre no
art. 311 do NCPC, mas também, por exemplo, nos casos de liminar proferida em ação
possessória quando há “posse nova” (art. 562), ou também em alguns dispositivos da
legislação extravagante, como na ação revisional de aluguel, na qual são fixados alugueis
provisórios em sede liminar (art. 68, II da Lei nº 8.245/91).

32

FUX, Luiz. Tutela da segurança e tutela da evidência (fundamentos da tutela antecipada). São Paulo:
Saraiva, 1996. p. 311/313.
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Serão casos, enfim, em que a tutela provisória será concedida sem a necessidade
de demonstração da urgência, baseadas apenas na forte probabilidade da procedência do
pedido ancorado pela evidência, uma vez observadas as hipóteses estabelecidas em lei.
Ampara-se, assim, a parte que aparenta ter o direito vindicado, também por conta das
diminutas chances de êxito da tese defensiva, atendendo-se a imperativo da isonomia,
reequilibrando os efeitos maléficos que o decurso do tempo do processo produz sobre a
parte que não tem razão.
São quatro as hipóteses de tutela provisória da evidência elencadas pelo art. 311.
A primeira delas se dará quando houver abuso do direito de defesa ou manifesto
propósito protelatório da parte (inciso I). Esta hipótese, caracterizada como uma espécie
tutela da evidência punitiva 33, já era consagrada ao tempo do CPC/73 (art. 273, II) e
constitui instrumento de coibição de atitudes temerárias das partes no processo, seja
através de incidentes infundados ou sabidamente improcedentes (inclusive quando se
advoga contra teses pacificadas nos tribunais superiores) 34, fragilíssimas teses defensivas
e outras condutas processuais desleais, não somente no âmbito das postulações das partes,
mas de qualquer outra forma que possa vir a indevidamente retardar o natural desenrolar
do feito.
Em seguida, permite o Código que a tutela provisória seja concedida quando as
alegações de fato puderem ser demonstradas apenas de forma documental e, ademais,
sobre o tema haja tese firmada em julgamento de casos repetitivos (IRDR e recurso
especial ou extraordinário repetitivo) ou súmula vinculante (inciso II). Trata-se de mais
um caso em que a parte demonstra a forte probabilidade de seu direito, também aliada à
provável impossibilidade de acolhimento de eventual tese defensiva, diante da orientação
firmada por tribunais naquelas sedes.
Há entendimentos, ainda, que visam à extensão da regra para que a tutela da
evidência seja concedida, com base no inciso II, também para teses firmadas em outros
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DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil. cit..
p. 633.
34
Em sentido semelhante, enuncia o nº 34 do FPPC: “Considera-se abusiva a defesa da Administração
Pública, sempre que contrariar entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito
administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa,
salvo se demonstrar a existência de distinção ou da necessidade de superação do entendimento”.
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“precedentes obrigatórios”, de observância imperiosa pelos juízes e tribunais, como
dispõe o art. 927, a exemplo dos enunciados de súmula do STJ e do STF35.
A terceira hipótese representa o transporte de parte da disciplina da extinta ação
de depósito do CPC/73 para o âmbito da tutela provisória da evidência do NCPC,
possibilitando a concessão da tutela provisória da evidência “se tratar de pedido
reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em
que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa”
(inciso III).
Por fim, o inciso IV dispõe de casos nos quais o demandante instrui sua petição
inicial com prova documental bastante para demonstrar os fatos constitutivos de seu
direito, não havendo contraprova oposta pelo réu que possa ensejar dúvida razoável.
Aparentemente, trata-se de situação que poderia ensejar, desde logo, o próprio julgamento
antecipado do mérito, total ou parcial, na forma dos art. 355 e 356, principalmente nos
casos em que o réu não manifeste interesse na produção de qualquer outra prova que não
seja a própria documental, insuficiente para ensejar a chamada “dúvida razoável”.
É o que pode ocorrer, também, com a hipótese do inciso I, uma vez que o abuso
do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório podem ter lugar em momentos
processuais nos quais já não haveria mais qualquer prova a ser produzida que pudesse
influenciar no convencimento do magistrado, estando o feito maduro para receber decisão
definitiva.
A real utilidade que possa ser dada ao instituto, nestas hipóteses em que o mérito
já pode ser julgado, é a possibilidade de, com a concessão da tutela da evidência, se retirar
o efeito suspensivo automático da apelação, uma vez que sua concessão, mesmo na
sentença, é apta para tanto, possibilitando sua execução imediata, conforme preceitua o
art.1.012, § 1º, V do NCPC36.
Por fim, o parágrafo único apontou que, nas hipóteses dos incisos II e III (da
pretensão devidamente comprovada documentalmente convergir com tese firmada em
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DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil. cit..
p. 638.
36
Também quando a tutela da evidência for concedida na própria sentença não haverá que se falar em efeito
suspensivo. Neste sentido, o enunciado nº 217 do FPPC: “A apelação contra o capítulo da sentença que
concede, confirma ou revoga a tutela antecipada da evidência ou de urgência não terá efeito suspensivo
automático”.
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julgamento de casos repetitivos ou súmula e do contrato de depósito, respectivamente), a
concessão da tutela provisória da evidência poderá se dar em caráter liminar.
O dispositivo não passou imune a críticas, chegando a ser cunhado de
inconstitucional por manifesta violação ao contraditório e à ampla defesa, pois seria
necessária a manifestação do réu para que se pudesse aferir, de fato, a evidência do
direito37, sendo possível a concessão liminar, em tais casos, somente quando o perigo da
demora concorrer com a evidência do direito 38.

1.8 – Demais disposições sobre a tutela provisória no NCPC
No que tange ao restante do regramento da tutela provisória, pouco há a se destacar
que venha a diferir substancialmente do quanto previsto no Código revogado.
A tutela provisória permanece dotada de precariedade, podendo ser revogada ou
modificada a qualquer tempo (art. 296), sendo sua concessão possível de forma liminar
ou após justificação prévia, durante o trâmite do feito, na própria sentença ou outro
provimento em caráter definitivo e até mesmo em grau recursal39.
A impossibilidade da concessão de tutelas de urgência nos casos em que os efeitos
da medida forem irreversíveis foi mantida no NCPC (art. 300, § 3º), embora a exigência
já venha, há muito, sendo abrandada por estudiosos e operadores, diante da verdadeira
possibilidade de também se conferir irreversibilidade quando não concedida a medida,
malferindo direitos fundamentais, como a vida, a honra ou o meio ambiente.
A solução se dá através do sopesamento entre os direitos envolvidos no litígio e,
por critérios de proporcionalidade, em resposta constitucionalmente adequada, decidir

“Ém primeiro lugar há absoluta falta de racionalidade no dispositivo. É que obviamente não se pode aferir
evidência do direito antes de o réu ter sido citado e apresentado defesa. Note-se, por exemplo, que a
alegação de falsidade é suficiente para descaracterizar a evidência das “alegações de fato” e da “prova
documental” do contrato do depósito.” MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz.
Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 294 ao 333. MARINONI, Luiz Guilherme;
ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel (coord.). São Paulo: RT, 2016, v. 4. p. 274/276.
38
É o que propõe Leonardo Greco, numa tentativa de salvar o dispositivo da inconstitucionalidade,
interpretando-o em conformidade com o art. 5º, LV, da Constituição Federal. (GRECO, Leonardo. A tutela
da urgência e a tutela da evidência no código de processo civil de 2015. cit. p. 206.)
39
Inclusive a tutela da evidência, como disposto no enunciado nº 423 do FPPC: “Cabe tutela de evidência
recursal.”
37
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qual irá prevalecer no momento da decisão 40, não se olvidando da possibilidade de o
requerente da medida que vir a ser concedida e posteriormente revogada vir a responder,
objetivamente, pelos danos causados à outra parte (art. 302)41.
Como forma de se abrandar os próprios efeitos irreversíveis, possibilitando
eventual indenização de forma mais célere e efetiva em favor da parte prejudicada, ainda
pode ser determinada a prestação de caução por parte do juiz, seja ela real ou fidejussória,
dispensável em caso de hipossuficiência da parte (art. 300, § 1º).
Ao lado da caução, a previsão da audiência de justificação, à época do CPC/73, se
encontrava apenas no Livro que tratava do Processo Cautelar, passando a integrar as
disposições gerais sobre a tutela de urgência, o que apenas denota o tratamento conjunto
que o Código pretendeu dar às tutelas de urgência cautelar e satisfativa.
No entanto, justamente diante da remanescente relevância da diferenciação entre
ambas as espécies de tutela de urgência, observada notadamente nos distintos
procedimentos de requerimento em caráter antecedente, (o da tutela antecipada regulado
pelos arts. 303 e 304 com possibilidade de estabilização e o da tutela cautelar nos arts.
305/310), é que permaneceu vigente a regra da chamada fungibilidade das tutelas de
urgência.
Seu âmbito de incidência, por um lado, será bastante reduzido, uma vez que o
regime dado às tutelas provisórias de urgência requeridas em caráter incidental é comum
a ambas, tendo havido unificação procedimental neste ponto. Todavia, os distintos
procedimentos previstos para a concessão em caráter antecedente atraem a incidência da
fungibilidade, aproveitando-se o pedido formulado para a adequada natureza da tutela
urgente essencialmente requerida, conformando-a com o respectivo procedimento.
E cabe esclarecer que não apenas em casos de medidas satisfativas que tenham
sido requeridas a título cautelar deverá o juiz aplicar a fungibilidade, de modo a observar
o procedimento disposto no art. 303, como preceitua o art. 305 p.u.

“Efeitos irreversíveis podem surgir, portanto, quer no caso de conceder-se, quer no de negar-se a
antecipação. É mister encontrar uma saída para esse beco. E a atitude mais razoável consiste em proceder
a uma valoração comparativa dos riscos; em outras palavras, balancear os dois males, para escolher o
menor.” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Antecipação da tutela: algumas questões controvertidas. cit.
p. 83)
41
Em sentido contrário, criticando a tese da responsabilização objetiva: GRECO, Leonardo. A tutela da
urgência e a tutela da evidência no código de processo civil de 2015. cit. p. 199/200.
40
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Ainda que não haja previsão expressa para o caso contrário, analogicamente devese entender que, quando uma medida cautelar antecedente for requerida a título de tutela
antecipada antecedente, deverá o magistrado observar o procedimento contido nos arts.
305/310, consagrando a já conhecida ideia de que se trata de fungibilidade de mão dupla,
pelo que não há lógica em se permitir apenas a conversão de uma tutela cautelar em
antecipada e não permitir a conversão de uma tutela antecipada em cautelar. Tudo,
logicamente, deverá ser feito com as devidas adaptações procedimentais 42.
Como se destacará no momento oportuno, este é um dos grandes problemas do
novo sistema de tutelas provisórias instituído no NCPC.

Neste sentido, o Enunciado nº 502 do FPPC: “Caso o juiz entenda que o pedido de tutela antecipada em
caráter antecedente tenha natureza cautelar, observará o disposto no art. 305 e seguintes”.
42
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CAPÍTULO 2
A INEXISTÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL NA CONCESSÃO
DA TUTELA PROVISÓRIA

De nada adianta, entretanto, a elaboração de um Novo Código, dotado de variadas
e sofisticadas técnicas e procedimentos com vistas à efetivação de direitos, atendendo a
anseios de uma sociedade que clama por uma justiça célere e efetiva, se não abandonados
alguns antigos conceitos e mitos que permeiam o imaginário dos operadores do direito,
sobretudo, para o ponto que trata este capítulo, dos julgadores.
Um destes axiomas trata de um suposto poder discricionário do magistrado para a
concessão da tutela provisória (e para qualquer ato decisório de uma forma geral), noção
ultrapassada e com vezo autoritário, não sendo compatível com o Estado Democrático de
Direito.
Tomando como base a jurisprudência brasileira, fica clara a ideia de que, dentre
os poderes do magistrado, enquadra-se o poder discricionário não somente para a
concessão ou não da tutela provisória, mas também para decidir, de uma forma geral.
Os

exemplos

proliferam-se

nos

tribunais,

inclusive

nos

Superiores.

Ilustrativamente, destaca-se a seguinte passagem de julgamento de um Agravo de
Instrumento, oriundo do Tribunal de Justiça do Paraná 43:
No entanto, não trouxe a Agravante nenhum elemento capaz de alterar o
entendimento exposto na decisão ora agravada.
O poder discricionário do Magistrado se caracteriza pela liberdade de poder
formular a si próprio uma norma de atuação, derivada de seu dever como órgão
do Estado e do objeto a atingir, dai porque, a lei oferecendo parâmetros à
atuação judicial, na verdade permite que o julgador dê à causa soluções
diversas, outorgando-lhe, outrossim, um poder/dever de conteúdo
discricionário, tanto no aspecto processual como jurisdicional.
Assim, na forma do art. 273 do Código de Processo Civil, a antecipação da
tutela está subordinada á demonstração, por meio de prova inequívoca, da
verossimilhança do alegado e ainda, que haja, simultaneamente, fundado
receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

43

Agravo de Instrumento nº 0012106-56.2012.8.16.0000, de relatoria da Juíza Convocada Ana Lúcia
Lourenço.
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No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, também há julgados que encampam a
ideia, como no Recurso Especial nº 1.117.068/PR, de relatoria da Min. Laurita Vaz,
julgado, inclusive, sob a égide dos recursos repetitivos:
Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites
estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário,
tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para
a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da
reprimenda corporal em qualquer patamar44.

Trata-se, no entanto, de uma visão incompatível com o Estado Democrático de
Direito. Para que se possa consolidar a democracia, é preciso desconstruir este arraigado
conceito de discricionariedade judicial.

2.1 – A Ausência de poderes discricionários do juiz
A ideia do ato discricionário surge, no âmbito do direito administrativo, para
superar a arbitrariedade da Administração Pública presente no antigo regime, com vistas
a dar maior legitimidade democrática à nova estrutura burocrática que vinha surgindo
com o Estado Liberal de Direito, criando um padrão legítimo de conduta ao
administrador45.
O poder discricionário, nas palavras de José dos Santos Carvalho Filho 46, constitui

a prerrogativa concedida aos agentes administrativos de elegerem, entre várias
condutas possíveis, a que traduz maior conveniência e oportunidade para o
interesse público. Em outras palavras, não obstante a discricionariedade
constitua prerrogativa da Administração, seu objetivo maior é o atendimento
aos interesses da coletividade.

44

Diversos outros exemplos de decisões, no âmbito do STJ e do TJRJ, que advogam a tese de haver um
poder discricionário do magistrado na concessão da tutela de urgência são encontrados em CÂMARA,
Alexandre Freitas. Tutela de urgência e (ausência de) discricionariedade judicial. In: REGO, Werson
(coord.) Segurança jurídica e protagonismo judicial: desafios em tempos de incertezas – estudos jurídicos
em homenagem ao Ministro Carlos Mário da Silva Velloso. 1ª ed. Rio de Janeiro: LMJ Mundo Jurídico,
2017. p. 2/3.
45
LIMA, Danilo Pereira. Discricionariedade judicial e resposta correta: a teoria da decisão em tempos de
pós-positivismo. Revista dos Tribunais. nº 938. Vol. 102. São Paulo: Revista dos Tribunais, dez. 2013. p.
368-369.
46
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 27ª ed. São Paulo: Atlas, 2017.
p. 51.
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Percebe-se que o conceito, tal como lançado, é atrelado inteiramente ao direito
administrativo, e a referida possibilidade de escolhas legítimas entre duas ou mais
possíveis opções é prerrogativa inerente à administração, não se estendendo ao poder
judiciário. Ao administrador se confere a legitimidade constitucional para realizar
escolhas políticas, o que não ocorre com o poder judiciário, que além de não ser um órgão
político, não possui membros eleitos pela sociedade.
Tais escolhas, como autorizadas por lei, devem sempre estar vinculadas ao
princípio da legalidade, embora corrente o entendimento de que o ato discricionário, por
estar inserido no âmbito da autonomia do administrador, não possa ser passível de
controle jurisdicional em seu conteúdo, mas apenas em sua forma, o que afasta mais ainda
a ideia de decisões discricionárias no âmbito do poder judiciário, controláveis nestes dois
aspectos.
As noções de discricionariedade administrativa e discricionariedade judicial são
distintas. Ainda assim, ambas pressupõem uma espécie de liberdade de escolha por parte
do agente que promove o ato, dentre duas ou mais opções possíveis, a seu exclusivo
alvedrio, embora no caso da discricionariedade em âmbito judicial, ao contrário do que
ocorre em sede administrativa, a escolha seja dotada de indesejável arbitrariedade.
Neste sentido, menciona Lênio Streck47:

Se no ato administrativo discricionário é certo que o administrador está livre
de uma aderência absoluta à lei, nem por isso seu poder de escolha pode
desconsiderar o conteúdo principiológico da Constituição. Portanto, o ato
administrativo escapa de um controle de legalidade, porém permanece
indispensável que ele seja controlado em sua constitucionalidade. De qualquer
forma, no poder discricionário da administração está sempre em jogo uma
deferência do legislador em face do administrador.
Vale dizer, o ato discricionário é autorizado legislativamente. Ocorre que, no
âmbito da interpretação judicial não nos encontramos diante da mesma
situação. Aqui não há regulamentação legal a ser discutida. Pelo contrário,
pressupõe-se que ela inexiste. Assim o juiz efetivamente criará uma regra para
regulamentar o caso a ele apresentado. Nesses termos, a situação de
ilegitimidade muito se assemelha ao arbítrio do déspota no sistema
administrativo pré-Estado Liberal. Ou seja, o que se chama de
discricionariedade judicial nada mais é do que uma abertura criada no sistema
para legitimar, de forma velada, uma arbitrariedade, não mais cometida pelo
administrador, mas pelo Judiciário.

47

STRECK, Lênio Luiz. Dicionário de Hermenêutica: quarenta temas fundamentais da teoria do direito
à luz da crítica hermenêutica do Direito. Belo Horizonte: Letramento, 2017. p. 56.
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O conceito de discricionariedade judicial fincou-se como característica inerente
às concepções positivistas do Direito, em todas as suas vertentes 48, sendo possível
vislumbrar, sob tal visão, que o juiz, deparando-se com determinado caso concreto
(incluindo-se, evidentemente, situações de urgência), diante de uma suposta textura
aberta do direito e da inexistência de uma regra clara e preestabelecida, pudesse escolher
entre uma das soluções possíveis para a solução da controvérsia, com base inclusive em
critérios não jurídicos, sendo ambas juridicamente legítimas.
A decisão, portanto, seria um ato de vontade do magistrado 49, que a rigor não
poderia sequer incorrer no chamado error in iudicando, diante da anunciada legitimidade
das possíveis soluções. Vale dizer, dentro desse contexto admite-se a existência das
indiferenças jurídicas.
Com efeito, a ideia da interpretação como um ato de vontade, de modo que o
magistrado possa julgar de acordo com seu próprio senso de justiça, como se o sentido
do texto lhe pertencesse e que dele pudesse livremente dispor, também acaba sendo
estimulada pela teoria instrumentalista do processo50, o que vem a favorecer posturas
discricionárias e ativistas, de viés antidemocrático 51.
Ainda que, por vezes, “o que se costuma denominar de ato discricionário do juiz,
em geral, não passa de interpretação e aplicação da norma jurídica ao caso concreto,
utilizando o legislador critérios estabelecidos pela própria lei”52, a liberdade interpretativa
em questão não será absoluta, possibilitando, por exemplo, que o julgador se utilize de
48

STRECK, Lênio Luiz. Dicionário de Hermenêutica: quarenta temas fundamentais da teoria do direito
à luz da crítica hermenêutica do Direito. Belo Horizonte: Letramento, 2017. p. 53.
49
“Se queremos caracterizar não apenas a interpretação da lei pelos tribunais ou pelas autoridades
administrativas, mas, de modo inteiramente geral, a interpretação jurídica realizada pelos órgãos
aplicadores do Direito, devemos dizer: na aplicação do Direito por um órgão jurídico, a interpretação
cognoscitiva (obtida por uma operação de conhecimento) do Direito a aplicar combina-se com um ato de
vontade em que o órgão aplicador do Direito efetua uma escolha entre as possibilidades reveladas através
daquela mesma interpretação cognoscitiva.” (KELSEN, Hans. Teoria pura do Direito. Tradução João
Baptista Machado. 3ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991. p. 369).
50
Como leciona Cândido Rangel Dinamarco: “Em suma: o juízo do bem e do mal das disposições com que
a nação pretende ditar critérios para a vida comum não pertencem ao juiz. Este pensa no caso concreto e
cabe-lhe apenas, com sua sensibilidade, buscar no sistema de direito positivo e nas razões que estão à base,
a justiça do caso. Tem liberdade para a opção entre duas soluções igualmente aceitáveis ante o texto legal,
cumprindo-lhe encaminhar-se pela que melhor satisfaça seu sentimento de justiça” (DINAMARCO,
Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987. p. 280.)
51
Para críticas à teoria instrumentalista do processo e suas consequências sobre a democracia: ABBOUD,
Georges; LUNELLI, Guilherme. Ativismo judicial e instrumentalidade do processo: diálogos entre
discricionariedade e democracia. Revista de Processo. vol. 242. p.19-45. São Paulo: Revista dos Tribunais,
abr. 2015.
52
BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Discricionariedade judicial. Revista Forense. vol. 354. Rio de
Janeiro: Forense, mar. 2001. p. 188.
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subjetividades e venha a, decidindo conforme sua consciência, impor seu senso de justiça
a toda sociedade.
O atual estágio da teoria do direito, de matriz pós-positivista, rompe
completamente com a concepção de que decisões judiciais possam ser discricionárias,
fruto unicamente da consciência solitária do julgador e do mero resultado de sua escolha
dentre uma das pretensas interpretações possíveis 53.
O magistrado, assim, não tem diante de si vários caminhos dentre os quais pode,
indiferentemente, escolher um. Haverá, de toda sorte, uma solução que será a correta para
regular o caso concreto, “ainda que o caminho para que se chegue até ela não seja dos
mais fáceis54”.
Trata-se de paradigma rompido desde a obra de Ronald Dworkin, e que se
encontra viva atualmente: a ideia de que há uma resposta correta para o julgamento de
cada caso, ainda que se esteja diante de normas que apresentem termos vagos ou
juridicamente indeterminados.
Nem mesmo esta pretensa abertura da norma, decorrente de termos abertos ou
vagos contidos no texto legal e constitucional, pode resultar na conclusão de que
diferentes interpretações possam levar a múltiplas respostas, conferindo intensa liberdade
interpretativa aos juízes, o que apenas faz retornar ao paradigma positivista calcado na
discricionariedade55, possibilitando que o julgamento ocorra por critérios alheios ao
direito, com a atribuição de sentidos à norma de acordo com sua vontade.
Quanto ao ponto, uma vez mais, Lênio Streck aponta56:

Embora “muitas das teorias que se autodenominam pós-positivistas, acabam por repristinar o que há de
fundamental nas teorias do positivismo pós-exegético, que é a decisão como ato vontade, reforçando, ainda
mais, a discricionariedade como resposta para o problema do déficit de concretização constitucional no
contexto brasileiro, situação em que, com toda certeza, acaba acarretando todo tipo de arbitrariedade
praticado pelo Poder Judiciário”. (LIMA, Danilo Pereira. Discricionariedade judicial e resposta correta: a
teoria da decisão em tempos de pós-positivismo. Revista dos Tribunais. nº 938. Vol. 102. São Paulo: Revista
dos Tribunais, dez. 2013. p. 371).
54
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Existe a “discricionariedade” judicial. Revista de Processo, v. 70,
São Paulo, Revista dos Tribunais, 1993. p. 234.
55
STRECK, Lênio Luiz. Verdade e Consenso. 3 ª ed. São Paulo: Lumen Juris, 2009. p. 375.
56
STRECK, Lênio Luiz. Aplicar a lei é uma atitude positivista? Revista NEJ – Eletrônica, v. 15, nº 1,
jan./abr.
2010.
p.
165.
Disponível
em
<https://www6.univali.br/seer/index.php/nej/article/viewFile/2308/1623> acesso em 10 mai. 17.
53
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Numa palavra, a superação do positivismo implica a incompatibilidade da
hermenêutica com a tese das múltiplas ou variadas respostas. Afinal, a
possibilidade da existência de mais de uma resposta coloca essa “escolha” no
âmbito da discricionariedade judicial, o que é antitético ao Estado Democrático
de Direito. Ou seja, a partir da hermenêutica filosófica e de uma crítica
hermenêutica do direito, é perfeitamente possível alcançar uma resposta
hermeneuticamente adequada à Constituição ou, se se quiser, uma resposta
constitucionalmente adequada – espécie de resposta hermeneuticamente
correta – a partir do exame de cada caso.

O reconhecimento da existência de uma única resposta correta para cada caso, a
partir de um julgamento feito por princípios, despido de voluntarismos típicos da corrente
positivista, configura uma das bases principiológicas do Novo Código de Processo Civil.
Como exemplo deste objetivo de promover decisões baseadas em princípios, em respeito
à história institucional de cada comunidade, outro pressuposto dworkiano, foi instituído,
no art. 926, o dever de uniformização, estabilidade, integralidade e coerência da
jurisprudência dos tribunais57.
Inobstante, seja qual for o referencial teórico, a ideia da discricionariedade judicial
já é de há muito rechaçada por parte da doutrina,58 sendo certo que o fato de o direito “ter
se dedicado em muitas frentes a tratar da discricionariedade não faz com que ela se torne
um conceito amistoso ao direito, vale dizer, o estado de exceção também é objeto da
análise do direito e, ainda assim, é sua maior exceção59”.

2.2 – Consequências para a tutela provisória
No âmbito das tutelas provisórias, tema central do trabalho, a ideia da existência
de um poder discricionário do juiz pode ser ainda mais danosa.
Pela alta carga de indeterminação conferida aos pressupostos de concessão da
medida, a tutela provisória pode ser campo fértil para arbitrariedades e decisões baseadas
nas convicções pessoais do magistrado. Termos vagos como o “perigo da demora”
57

THEODORO JUNIOR, Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre Melo Franco; PEDRON, Flávio
Quinaud. Novo CPC – Fundamentos e Sistematização. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 53-54.
58
Teresa Arruda Alvim Wambier, já no início da década de 1990, criticava duramente a o enunciado nº 400
da súmula do STF, que dispunha que o recurso extraordinário não seria cabível contra decisão que deu
“razoável interpretação à lei, ainda que não seja a melhor”, tutelando a indiferença jurídica. (WAMBIER,
Teresa Arruda Alvim. Existe a “discricionariedade” judicial. cit.). No mesmo sentido: BEDAQUE, José
Roberto dos Santos. Discricionariedade judicial. cit.)
59
ABBOUD, Georges. Onde a discricionariedade começa, o Direito termina: comentário ao voto proferido
por Alexandre Freitas Câmara sobre penhora on-line. Revista de Processo. v. 251. p.161-175 São Paulo:
Revista dos Tribunais, jan. 2016.
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necessário para a concessão da tutela de urgência e o “abuso do direito de defesa” que
autoriza a concessão da tutela da evidência são bons exemplos.
A ideia do poder discricionário, ainda, pode levar ao entendimento de que o
magistrado poderia até mesmo conceder ou não a medida de urgência quando lhe
parecesse conveniente e oportuno, na medida em que tanto concessão quanto a não
concessão seriam opções legítimas, aproximando-se da concepção administrativista do
termo.
Por fim, a adoção da tese da discricionariedade judicial pode gerar dificuldades
no próprio controle das decisões que versem sobre as tutelas provisórias pela via recursal.
Isto ocorre na medida em que, ao se entender que o magistrado, ao dispor sobre
as tutelas sumárias, se verá diante de duas ou mais soluções que são consideradas
legítimas, podendo escolher entre uma delas, não se poderá atribuir qualquer erro a seu
julgamento (ou escolha), ensejando a reforma pela via recursal. Se tanto o deferimento
quanto o indeferimento são decisões “aceitáveis”, tribunal não poderá afirmar que
qualquer delas esteja errada, a fim de eventualmente reforma-la.
Na jurisprudência pátria encontram-se entendimentos, inclusive objeto de
verbetes sumulares, que caminham neste sentido. Os enunciados no 58 e 59 da súmula da
jurisprudência do TJRJ partem justamente de desta premissa, ao disporem que "Somente
se reforma a concessão ou indeferimento de liminar, se teratológica, contrária à Lei ou à
evidente prova dos autos" e "Somente se reforma a decisão concessiva ou não da
antecipação de tutela, se teratológica, contrária à Lei ou à evidente prova dos autos",
respectivamente.
O controle do acerto da decisão, desta forma, fica bastante restrito, levando a uma
indesejável tendência de os tribunais manterem a decisão de primeiro grau sob o pretexto
de estarem privilegiando a interpretação dada à norma pelo juízo singular, posto que
somente a teratologia, a contrariedade à lei (embora possa este ser um critério facilmente
manipulável) e à evidente prova dos autos podem ensejá-la, e como não é o tribunal um
“órgão de consulta”, nada se poderia fazer para levar à reforma de uma decisão “possível”
do magistrado60.

“Os recursos existem para corrigir decisões tidas por erradas, e não para que o Tribunal dê sua “opinião”,
como se fossem ambas as decisões, a do Juízo a quo e a do Juízo ad quem, possíveis. Através dos recursos
60
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Poderia ocorrer, ainda, de vir uma decisão discricionária a ser trocada por outra,
o que em nada soluciona o problema, mas apenas o reforça. Todos estes entendimentos,
assim, possibilitariam, através de uma espécie de indiferença jurídica diante da ausência
de uma única resposta certa (constitucionalmente adequada), que se concedesse uma
atribuição ao poder judiciário que não lhe pertence, vulnerando a separação de poderes
constitucionalmente prevista, além, ademais, de se permitir que situações iguais sejam
tratadas de formas desiguais, na medida em que estariam sujeitas às convicções pessoais
de cada julgador acerca do direito envolvido61. E este último ponto, indubitavelmente,
revela-se um dos grandes desafios que o NCPC visa combater, em nome da isonomia e
da segurança jurídica.
Em assim sendo, para que todo o aparato idealizado para a tutela provisória no
Novo Código de Processo Civil possa funcionar de forma consentânea com o Estado
Democrático de Direito e em sintonia com a Constituição, deverá ser abolida qualquer
ideia que aponte para a possibilidade de juízos discricionários no momento da avaliação
dos requisitos para a concessão destas medidas. Se estiverem presentes, haverá de ser
concedida. Caso contrário, não. Haverá uma única e adequada resposta, por mais tortuoso
e sacrificante que seja o caminho.

se busca a decisão correta ou a mais correta. Dixer-se, pois, que não cabe recurso por que a decisão seria
discricionária equivale a se afirmar nã haver meios para se controlar a decisão, para saber se ela seria, ou
não, acertada.” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Existe a “discricionariedade” judicial. cit. p. 233).
61
Conforme alertado em CÂMARA, Alexandre Freitas. Tutela de urgência e (ausência de)
discricionariedade judicial. cit.
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CAPÍTULO 3
OS REGIMES DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM
CARATER ANTECEDENTE E DE SUA ESTABILIZAÇÃO

É chegado o momento de analisar, com mais vagar, o que representa de fato o
cerne do trabalho: a questão da tutela provisória de urgência antecipada requerida em
caráter antecedente, bem como sua estabilização, regulados pelos arts. 303 e 304 do
CPC/2015.
Trata-se de um dos temas mais controvertidos do Novo Código, havendo opiniões
nos mais diversos sentidos sobre seu alcance, significado, regime, consequências,
utilidade, dentre outros. O que apenas aparenta ser unânime é a forma confusa e
insatisfatória com a qual o legislador acabou por tratar de temas tão relevantes, cujo
ineditismo com relação ao sistema até então vigente demandaria uma redação mais
apurada e coerente às suas inspirações, evitando a dissipação de desnecessárias
divergências, geradoras de insegurança, e militando contra seu verdadeiro escopo de
proporcionar uma mais efetiva, célere e menos custosa tutela dos direitos do
jurisdicionado.
Diversas são as divergências observadas na doutrina, e que serão a seguir
descritas. Afinal, em que pese a disposição topográfica dos institutos no Código, haverá
divergência sobre qual gênero de tutela provisória poderá ser alcançada pela estabilização
(se somente urgência ou também a de evidência), e mesmo de qual das modalidades de
tutela de urgência poderá ser objeto da referida estabilização (se cautelar ou apenas a
“antecipada”).
De igual forma, o momento em que pleiteada (e mesmo deferida) a tutela
provisória, se em caráter antecedente ou também incidental, também constitui objeto de
controvérsia, além de outros aspectos do novel sistema que passarão a ser analisados.
Adiantamos, no entanto, que a interpretação que norteia as conclusões obtidas
neste trabalho buscou sempre obter o maior aproveitamento e utilização possível destes
institutos, em nome da efetividade do processo e do constitucional princípio do acesso à
justiça, como supõe-se ser a intenção do Código, dentro de limites que não desfaçam as
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escolhas políticas do legislador e respeitem a organicidade e sistematização impostas na
Lei.

3.1 – O procedimento contido à literalidade dos arts. 303 e 304 do NCPC
Na esteira da mencionada unificação dos requisitos para as concessões de ambas
as chamadas ”tutelas provisórias de urgência” (cautelar e antecipada), previstas no art.
300 do NCPC, os arts. 303 e 304, insertos no Capítulo II, do Titulo II, do Livro V da Parte
Geral do Código, instituíram o ali denominado “Procedimento da Tutela Antecipada
Requerida em Caráter Antecedente”, com o objetivo de, tal como a tutela cautelar já
consagrava no revogado CPC, possibilitar o manejo de um procedimento preparatório
para a o futuro pedido de tutela final também para casos de tutela dita ”satisfativa”
(“antecipada” na linguagem do Código).
Assim é que, no art. 303, o legislador permitiu que a parte, “quando a urgência for
contemporânea à propositura da ação”, elabore tão somente uma petição inicial simples,
contendo poucos requisitos formais, apenas externando o requerimento de tutela
provisória de urgência antecipada e a indicação do pedido de tutela final a ser futuramente
realizado. Exigiu, ainda, uma breve exposição da lide, do direito a ser perquirido e do
perigo de dano62, além da indicação do valor da causa, que deverá levar em consideração
o pedido de tutela final (§ 4º).
Em seu parágrafo primeiro, que contém três incisos, são tratados os primeiros
passos que, em tese, sucedem à concessão da medida prevista no caput do dispositivo.
Após o deferimento da tutela antecipada, portanto, o autor da demanda deverá aditar a
sua petição inicial, no prazo de 15 dias, ou em outro prazo maior que o magistrado venha
a fixar, na qual fará constar, enfim, a completa fundamentação de seus pedidos,
confirmando-os e juntando novos documentos, caso existentes.
Outra medida a ser tomada, conforme o inciso II, se trata da citação e intimação
do réu para comparecimento à audiência de conciliação ou mediação a que alude o art.
334 do Código, destacando-se, ainda, que o prazo para apresentar contestação se iniciará
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O texto legal ainda menciona, de forma desnecessária, que há de ser demonstrado o perigo de dano ou o
“risco de resultado útil do processo”, conceito este último que muito mais se aproximaria de uma tutela
cautelar, assecuratória, do que propriamente satisfativa.
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somente caso não haja autocomposição, contado na forma do art. 335, seguindo
regularmente o procedimento comum instituído pelo NCPC.
Caso o aditamento não seja realizado, prevê o § 2º que o processo será extinto sem
resolução de mérito, hipótese na qual os efeitos decorrentes da medida de urgência
concedida cessarão, ocasionando, inclusive, a responsabilização do autor, perante o réu,
por eventuais danos que a concessão da medida possam ter lhe causado (art. 302). O
referido aditamento, ademais, deverá ser feito nos próprios autos originários e
independerá de novas custas processuais, o que evidencia o objetivo de extinguir a
dualidade de processos – antecedente e definitivo – como o CPC/73 previra
tradicionalmente para o “Processo Cautelar”.
O § 5º do art. 303, um dos dispositivos que merecerá especial atenção, diante de
sua relevância para a nova sistemática do Código, dispõe que o autor deverá indicar, em
sua inicial, que pretende se valer do benefício do caput do artigo, ou seja, do
procedimento de tutela provisória de urgência antecipada antecedente, de modo a
possibilitar, além da irradiação de outros efeitos que serão tratados, que o magistrado
analise seu requerimento com base tão somente nos simplórios requisitos ali elencados,
evitando a desnecessária e contraproducente determinação de emenda à petição inicial.
Para o caso de indeferimento da tutela de urgência, prevê o § 6º que o autor será
intimado a emendar sua petição inicial, no prazo de 5 dias, para que possa complementar
sua argumentação e realizar os pedidos de tutela final, seguindo normalmente o rito do
procedimento comum, sob pena de vê-la indeferida e o processo extinto sem resolução
de mérito caso desrespeitado o comando.
Desde logo, embora ainda não seja o momento de tratar o procedimento como
resultado dos estudos ora empreendidos, é de se destacar que o prazo para emenda a ser
concedida para o caso de não concessão da medida não passou imune a criticas, pois
inexplicavelmente distinto daquele previsto para o aditamento não somente para a
hipótese de sua efetiva concessão (que ainda pode ser mais dilatado – art. 303, § 1º, I),
como também do próprio prazo geral estatuído no art. 32163.
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Embora, no entanto, inexista expressa previsão legal da possibilidade de sua
dilatação no § 6º, ao contrário do previsto para casos em que a tutela antecedente é
concedida, nada impede que o magistrado permita que seja a emenda realizada em prazo
maior, com base no art. 139, VI do NCPC, notadamente porque proporcionaria inegável
e aconselhável aproveitamento do processo, privilegiando o julgamento do mérito,
diretriz contida no art. 4º do Código64.
Na sequência, o art. 304 aponta que a medida de urgência de cunho antecipado
concedida nos termos do artigo anterior (ou seja, em caráter antecedente), se tornará
estável caso, da decisão que a concedera, não for interposto o respectivo recurso, hipótese
na qual o processo será extinto (§ 1º), não tendo especificado se a referida extinção se
daria com ou sem resolução de mérito, outro objeto de controvérsia na doutrina.
A tutela de urgência, porque ainda resguarda sua natural característica de
precariedade, por mais que tenha se tornado estável e o processo tenha sido extinto,
poderá ser revista, reformada ou invalidada por meio de uma ação própria, de cognição
exauriente, que poderá ser proposta por qualquer das partes, como preceitua o § 2º do art.
304, seguindo-se a expressa determinação de que os efeitos da referida medida serão
conservados até que advenha decisão de mérito na referida ação (§ 3º).
Contudo, a demanda revisional supracitada não poderá ser proposta
indefinidamente, tendo o legislador estipulado, no §5º, um prazo de dois anos, contados
da data da extinção do processo, para que as partes possam pleitear, por meio de cognição
exauriente, que a matéria seja tratada e a tutela de urgência eventualmente reformada,
invalidada ou confirmada, findos os quais, no dizer do Código, tal direito de revisão será
extinto.
Por fim, o § 6º do art. 304 afirma expressamente que a decisão que concede a
tutela antecipada não faz coisa julgada, ressaltando, no entanto, que a estabilidade de seus
efeitos somente poderá ser revista através de decisão específica proferida na ação de

pelo CPC/2015 comparada às previsões do CPC/1973. Revista de Processo. nº 256. Vol. 41. São Paulo:
Revista dos Tribunais, jul. 2016. p. 165.
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Entendendo pela impossibilidade da dilatação do prazo: NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria
Andrade. Código de Processo Civil Comentado. cit. p. 938; GAIO JÚ NIOR, Antônio Pereira.
Apontamentos para a tutela provisória (urgência e evidência) no Novo Código de Processo Civil. Revista
de Processo. São Paulo: RT, v. 254, abr.2016. p. 204.
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cognição exauriente prevista no § 2º, que somente poderá, relembre-se, ser ajuizada em
até dois anos após a extinção do processo.
Assim, a simples leitura dos dispositivos ora tratados, sua interpretação
meramente literal, ou mesmo seguindo a ordem prevista no Código, já é capaz de ensejar
ao menos uma dezena de dúvidas sobre o tratamento a ser dado à matéria, bem como à
utilidade que teria o próprio instituto, das quais se tentará ocupar nas próximas linhas.

3.2 – O PL 186/05
A ideia de se implantar, no direito brasileiro, um sistema que viesse a contemplar
uma autonomização dos procedimentos de tutelas sumárias e a estabilização de seus
efeitos independentemente do exercício de uma cognição exauriente já remontava a
períodos anteriores à instituição da comissão de juristas que, em 2010, fora responsável
pela elaboração do Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil, apresentado ao
Senado Federal (PL 166/2010).
O IBDP (Instituto Brasileiro de Direito Processual) constituiu grupo de trabalho
formado por Ada Pellegrini Grinover, José Roberto dos Santos Bedaque, Kazuo
Watanabe e Luiz Guilherme Marinoni, nos idos de 2005, para elaborar proposta de um
Anteprojeto de Lei, a ser maturada no âmbito do próprio instituto para, posteriormente,
ganhar versão final a ser encaminhada ao Congresso Nacional, com o objetivo de instituir,
dentro do CPC/73, a tutela antecipada antecedente e a possibilidade de sua estabilização.
A Proposta de Anteprojeto fora apresentada em trabalho publicado por Ada
Pellegrini Grinover, à época presidente do IBDP, no qual, através de estudos de direito
comparado, obteve respostas sobre o então estágio da lei, doutrina e jurisprudência de 11
(onze) países acerca, fundamentalmente, da forma como cada nação trata ou enxerga a
eventual prestação de uma tutela jurisdicional distinta da tradicional, apta a alcançar uma
sentença de mérito65.
Em suas conclusões, baseada nas experiências do direito alienígena, assentou que
se tornara verdadeira tendência mundial a utilização de técnicas processuais que visassem
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evitar o processo ordinário de conhecimento, substituindo-o por tutelas diferenciadas que,
evidentemente, também deveriam respeitar as garantias constitucionais, ainda que as
adequando à estas novas realidades66.
A proposta se transformou, pouco depois, no Projeto de Lei do Senado nº 186/05,
que alterava os §§ 4º e 5º do art. 273 e adicionava os arts. 273-A, 273-B, 273-C, e 273-D
ao revogado Código de Processo Civil67.
Pontualmente se voltará a tratar de alguns de seus termos ao longo do trabalho,
mas como destaques do projeto, notadamente no que difere ao que restou aprovado no
CPC/2015, é de se ressaltar (i) a possibilidade de instauração do procedimento
antecedente sem cogitar de “a urgência ser contemporânea à propositura da ação”, como
exprime o art. 303 do NCPC (termo que pode dar ensejo a dúvidas, como se verá) 68; (ii)
a previsão expressa de estabilização da medida deferida na pendência do processo caso
não requerido o prosseguimento do feito pelas partes; e (iii) a força de coisa julgada a ser
atribuída à medida em caso de não ajuizamento da ação de conhecimento em 60 (sessenta)
dia ou requerido o prosseguimento do processo em 30 (trinta) dias (em casos de
deferimento em sede antecedente e incidental, respectivamente)69.
Entretanto, ainda que entendessem seus idealizadores que o ordenamento
processual brasileiro estava maduro e apto a receber esta nova formulação de resolução
de controvérsias, o Projeto acabou sendo arquivado pelo Senado em 2007, vindo o tema
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a ser ressuscitado alguns anos depois, com a elaboração do Anteprojeto do Novo CPC
pela comissão de juristas liderada pelo Ministro Luiz Fux.
No entanto, mormente após a aprovação final do código, houve quem
manifestasse expressa opinião pela predileção da disciplina originalmente proposta pelo
IBDP, que não restou prevalecida no âmbito do Poder Legislativo 70.

3.3 – A generalização da técnica monitória no direito brasileiro
A experiência mais próxima aos institutos de direito estrangeiro acima
assinalados, no âmbito do direito brasileiro no período que antecedeu o Novo Código de
Processo Civil, se dava “através da ação monitória”.
Inserida no Código de Processo Civil de 1973 pela Lei n. 9.079/1995, que lhe
adicionou o art. 1.102-A e ss., a utilização da ação monitória é franqueada àqueles que
detêm prova escrita, sem eficácia de titulo executivo, na qual estava estampada obrigação
de pagamento de quantia em dinheiro ou entrega de bem móvel ou coisa fungível.
O magistrado, em análise superficial da referida prova escrita, em sendo o caso
(estando a inicial instruída com a documentação mencionada no art. 1.102-A), determina,
de imediato, a expedição de mandado de pagamento ou de entrega da coisa, citando o réu
não para (necessariamente) contestar a demanda, mas sim a cumprir a obrigação contida
no documento desprovido, por ora, de executividade. A cognição do magistrado, até
então, é sumaria, baseada somente na pretensa evidência do direito do autor.
Uma vez citado, portanto, o réu tinha a opção de realizar o pagamento da quantia
ou a entrega do bem, cumprindo devidamente o mandado, hipótese em que ficaria isento
do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (incorrendo a chamada
“sanção premial”). A obrigação estaria satisfeita, pois, sem a necessidade do exercício de
uma cognição aprofundada sobre os fatos e o direito envolvidos. Um cenário ideal para a
efetividade do direito material através de um procedimento bastante abreviado.
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Em querendo, no entanto, opor-se ao referido mandado, o demandado poderia
apresentar os comumente cunhados “embargos monitórios”, peça defensiva atinente ao
procedimento especial sob foco que, sem a necessidade de prestar qualquer caução ou
garantir o juízo, possuía o condão de suspender a eficácia do mandado inicialmente
expedido.
Ou seja, por iniciativa do réu, restava instaurado o procedimento que demandaria,
necessariamente, cognição exauriente, com vistas a certificar, ao fim, se o direito tido
como evidente e estampado na prova escrita apresentada pelo autor de fato lhe pode ser
concedido. Em seu bojo, naturalmente, todas as alegações processuais e materiais
poderiam ser opostas, com vistas e neutralizar a pretensão do demandante.
No caso de se manter silente, sem apresentar qualquer manifestação de oposição
ao mandado ou não o cumprindo no prazo de 15 dias (assinalado pelo art. 1.102-B do
CPC/73), o mandado se constituiria, em definitivo, em titulo executivo judicial,
permitindo o regular prosseguimento de sua execução nos termos do procedimento de
cumprimento de sentença previsto na revogada codificação (art. 1.102-C).
O mesmo ocorreria, ainda, em caso de rejeição dos embargos eventualmente
opostos, hipótese em que, como dito, o feito teria se convertido naturalmente em um
processo de conhecimento com o necessário aprofundamento da cognição, não
discrepando do procedimento comum (a apelação, por exemplo, permanecia sendo dotada
de efeito suspensivo, ao contrário do que ocorre com a improcedência dos embargos à
execução de titulo executivo extrajudicial).
Nas hipóteses em que o réu se mantinha inerte, no entanto, uma vez convertido o
“mandado monitório”, de fato, em um titulo executivo judicial e prosseguindo a execução
de acordo com as disposições atinentes ao cumprimento de sentença, eventual
impugnação a seu cumprimento, já em fase executiva, não poderia resgatar argumentos
que somente através do procedimento comum seriam passíveis de arguição. Sua defesa
se limitaria, inevitavelmente, ao quanto elencado no art. 475-L do CPC/73.
Tal constatação, por sua vez, não desnaturaria o fato de não ter se formado coisa
julgada com relação à referida obrigação. Em que pese a limitação cognitiva imposta na
fase de cumprimento de sentença de ação monitória não embargada, não havia
impedimentos para a eventual propositura de demanda autônoma na qual se viesse a
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discutir acerca das obrigações envolvidas no “processo monitório” justamente por conta
da ausência de cognição exauriente acerca da questão envolvida, tida como um dos
pressupostos para a configuração da coisa julgada.
Em síntese, a tutela monitória, no âmbito revogado Código de Processo Civil,
possuía como características inafastáveis (i) a cognição sumária visando a ágil produção
de efeitos práticos; (ii) a inércia do réu como pressuposto da produção de tais efeitos; (iii)
o deslocamento, para o réu, do ônus de promover a busca pela cognição exauriente, sob
pena de convalidação do mandado monitório e a imediata irradiação de seus efeitos; e
(iv) a ausência de coisa julgada material quando o demandado não se opunha ao mandado
visando à busca da cognição plena sobre a questão71.
A estabilização dos efeitos da tutela provisória, instituída pelo Novo CPC, é
exatamente a ampliação do emprego da técnica monitória para além dos casos previstos
no procedimento especial denominado “ação monitória” 72. Embora guardem os institutos,
notadamente diante do que restou positivado no Código, sensíveis diferenças, chegando
a quebrar algumas das premissas acima listadas, o fato de se ter uma decisão proferida
com base em cognição sumária que, dependendo da inércia do réu em impugná-la, poderá
conservar seus efeitos para fora do processo, extinguindo-o precocemente, se revela um
forte elo entre ambos.
Destas semelhanças, e diante do insuficiente regramento da estabilização da tutela
urgente, cogitou-se da existência de um microssistema de técnica monitória no direito
brasileiro, no qual as regras gerais estão contidas nos arts. 700 a 702 (que regulam a ação
monitória propriamente dita), ao passo que os arts. 303 e 304 (que dispõem sobre o
procedimento de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente) apresentam as
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regras específicas, complementando-se no que for necessário e não colidente73. Ao longo
do trabalho serão mencionadas algumas situações em que a interpretação conjunta destes
dispositivos é discutida.
A natureza dos institutos é de tal forma próxima que, quando da elaboração do
Anteprojeto do Código, a própria “ação monitória” havia sido extinta como procedimento
especial autônomo, sendo regulada a técnica de monitorização, de uma forma geral, no
regime das tutelas provisórias concedidas em caráter antecedente, ocasionando a referida
generalização da técnica (para as tutelas de evidência, satisfativa e cautelar)74.
Contudo, a versão final que saiu do Senado Federal e foi encaminhada à Câmara
excluía do âmbito da estabilização a tutela de evidência, mantendo, igualmente, a retirada
da ação monitória do Código originalmente proposta, fazendo com que, a partir de tal
momento, a técnica monitória fosse reservada apenas a casos de tutelas de urgência
concedidas em caráter antecedente, não mais sendo possível seu manejo para casos de
tutela da evidência, como desde o ano de 1995 o CPC/73 tratava. 75
Posteriormente, durante o trâmite na Câmara dos Deputados, a ação monitória
voltou a ganhar espaço, tendo inclusive sido ampliada em suas possibilidades e recebido
novos contornos no que diz respeito às consequências da inação do réu.
Restou positivada, assim, nos arts. 700 a 702, contemplando obrigações de entrega
de bem imóvel e coisa infungível, além do adimplemento de obrigações de fazer e não
fazer, hipóteses sobre as quais não dispunha o revogado código. Previu, ainda, a
incidência de honorários advocatícios à razão de 5% (cinco por cento) do valor atribuído
à causa, não mais isentando o réu, em caso de cumprimento espontâneo do mandado, de
tal pagamento, mas somente das custas processuais (art. 701, § 1º).
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Por fim, autorizou o legislador, expressamente, o cabimento de ação rescisória
contra a decisão que defere a expedição do “mandado monitório” nos casos em que, não
cumprido espontaneamente e não embargado, é transformado em titulo executivo judicial
(art. 701, § 3º).
Desta forma, acabou-se por atribuir, àquela decisão provisória, proferida em
cognição sumária com base na evidência do direito amparado em prova escrita, verdadeira
força de coisa julgada, sendo sua desconstituição possível apenas no restrito âmbito da
ação rescisória (art. 966), inexistindo a liberdade anteriormente conferida para, em
demanda autônoma, se buscar discutir o direito em que se funda a demanda monitória.
Não é o que ocorre, noutro passo, nos casos de estabilização da tutela provisória
de urgência, em que não somente se tem a previsão expressa de uma ação de invalidação,
reforma ou confirmação da medida com amplo espectro de fundamentação e sem limites
cognitivos (art. 304, § 2º), como também veda a formação de coisa julgada à decisão
antecipatória em questão (art. 304, § 6º)76.
Inobstante, tanto o histórico do processo legislativo quanto as peculiaridades e
semelhanças de cada procedimento revelam a generalização da técnica monitória no
direito brasileiro nos casos de tutela de urgência previstos no art. 303 e 304, que formam
um microssistema com as normas extraídas dos arts. 700 a 702. A constatação é essencial
para guiar o intérprete no que diz respeito ao real alcance e significado do sistema recém
instituído.

3.4 – A ausência de vinculação necessária entre a tutela provisória de urgência
antecipada antecedente e a estabilização de seus efeitos
Uma das diversas dúvidas originadas da interpretação literal dos arts. 303 e 304
diz respeito ao aparente necessário vínculo entre o sistema de tutela provisória de urgência
antecipada requerida em caráter antecedente e a consequente estabilização de seus efeitos.
Isto é, uma interpretação segundo a qual a utilização do procedimento de tutela provisória
antecedente, necessariamente, presumiria sua estabilização quando não interposto pelo
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réu o respectivo recurso, impedindo a opção do demandante pela via da cognição
exauriente com a complementação de suas razões.
Isto decorreria da leitura conjunta dos arts. 303, caput e § 5º, e 304, caput, uma
vez que o autor, em casos de urgência contemporânea ao ajuizamento da demanda,
poderia se limitar à apresentação do pedido de tutela antecipada antecedente (art. 303
caput), tendo que precisar, na petição inicial deste procedimento, que estaria se valendo
de tal benefício (do requerimento de tutela antecipada em caráter antecedente - § 5º do
art. 303). E uma vez deferida a medida, e restando irrecorrida, a estabilização de seus
efeitos ocorreria, com a consequente extinção do processo (art. 304, caput e § 1º).
A leitura fechada destes dispositivos, aparentemente, leva a crer que a utilização
do procedimento de tutela antecipada antecedente necessariamente teria como
consequência a estabilização, não permitindo, por exemplo, que a parte se utilizasse da
tutela antecipada antecedente, desde a origem, com o objetivo de obter uma sentença de
mérito apta a ser coberta pela autoridade da coisa julgada material, aditando normalmente
sua petição inicial no momento oportuno.
Contudo, apesar de haver intrínseca relação entre os dois artigos, e dos próprios
institutos em si, que não por acaso compõem a totalidade de um capítulo do livro das
tutelas provisórias no NCPC, tratam-se de dois institutos autônomos, o que significa dizer
que o procedimento de tutela provisória de urgência antecipada em caráter antecedente
pode ser utilizado pela parte independentemente de sua opção ou não pelo regime da
estabilização. E o contrário, conforme se defenderá no momento oportuno, também é
perfeitamente possível, embora de forma mais restrita (a estabilização quando requerida
a tutela provisória de forma incidental).
O Código de Processo Civil, por meio do art. 303, abriu uma nova possibilidade
de tutela de situações urgentes, permitindo que o jurisdicionado opte pela apresentação
de uma petição inicial enxuta, limitando-se ao requerimento da tutela provisória de
urgência antecipada, sem ainda deduzir o pedido de tutela final, que será postergado para
o momento de eventual aditamento da inicial77.
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A ideia da possibilidade de utilização de um procedimento com requerimento de antecipação de tutela
(satisfativa) em caráter antecedente ou preparatório, mesmo sob a égide do CPC/73, encontrava vozes na
doutrina, baseando-se na ideia de um “poder geral de antecipação da tutela jurisdicional”, em interpretação
extensiva do art. 798 do revogado Código, em consonância com os art. 5º, XXXV e LXXVIII.
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No entanto, não existe uma vinculação necessária entre a utilização do referido
expediente e a estabilização da decisão provisória com a extinção do processo em caso
de inércia do réu. A prevalecer entendimento similar, o instituto praticamente perderia
sua utilidade, e ainda representaria sensível quebra de isonomia entre os jurisdicionados.
Basta imaginar, quanto ao ponto, a situação de um demandante que, estando na
iminência de sofrer um dano irreversível, ou mesmo que já o esteja sofrendo, venha a se
utilizar desta faculdade que a lei lhe confere, diante da impossibilidade de, pela urgência
da situação, permitir a elaboração de uma petição inicial completa, com o pedido de tutela
final e o de tutela de urgência incidental, bem como a regular instrução com toda a
documentação pertinente (hipótese que, para alguns defensores, seria a única que
justificaria o manejo da tutela antecedente).
Neste caso, em que o procedimento de tutela de urgência em caráter antecedente
se revelaria não apenas uma opção, mas sobretudo o meio mais adequado para a resolução
daquela situação urgente (a necessidade de elaboração de uma petição inicial completa
poderia resultar na ocorrência ou agravamento do dano), não haveria qualquer respaldo
constitucional em proibir ao requerente a possibilidade da obtenção, com o posterior
aditamento da inicial, de uma sentença de mérito, apta à formação da coisa julgada
material, somente por conta da ausência de impugnação da medida urgente por parte do
réu.
Antes mesmo de ser uma opção, o procedimento fora utilizado por estrita
necessidade, alinhando-se ao objetivo do Código em promover a tutela dos direitos do
cidadão de forma mais ampla, efetiva, tempestiva e adequada possível. Sob pena de se
violar o próprio acesso à justiça (art. 5o, XXXV da CRFB), não se deve negar ao autor o
direito de, utilizando-se do procedimento de tutela antecipada requerida em caráter
antecedente, venha a optar pelo prosseguimento da demanda até a prolação de uma
sentença de mérito.
Para tanto, deverá o demandante indicar, logo ao apresentar o requerimento de
tutela de urgência antecipada antecedente, que possui interesse, mesmo em caso de inércia
do réu ao não interpor o recurso contra a decisão que defere a medida, no prosseguimento

(DINAMARCO, Cândido Rangel. “O regime jurídico das medidas urgentes”. Nova era do Processo Civil.
4ª ed. p. 58-114. São Paulo: Malheiros, 2013).
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do feito com a tutela definitiva, não desejando se submeter ao regime da estabilização 78.
Isto, todavia, sem descurar que também deverá indicar, no pedido, que está se valendo do
procedimento de tutela antecipada antecedente, conforme preceitua o § 5º do art. 303,
com a devida ressalva de que, mesmo assim, não se contentará apenas com a
estabilização, pretendendo seguir com a cognição exauriente.
Fala-se, inclusive, na existência de dois sistemas no âmbito dos dois dispositivos
em questão: a sistemática da tutela provisória antecipada antecedente, em que o
requerimento na forma do art. 303 poderá ser realizado ainda que não se pretenda obter a
estabilização da decisão antecipatória, e o microssistema da tutela provisória antecipada
antecedente, no qual, declarando o autor que, na forma do § 5º do art. 303, pretende se
utilizar deste benefício, a decisão alcançará a estabilização, com a extinção do processo,
em caso de inércia do réu79.

3.5 – A “urgência contemporânea à propositura da ação”
Ao mencionar, no caput do artigo 303, que o autor poderá se valer do
procedimento de tutela antecipada requerida em caráter antecedente nos casos em que a
“urgência é contemporânea à propositura da ação”, novos questionamentos, dúvidas e
interpretações sobre o tema surgiram. A instituição de uma nova sistemática como esta,
sem precedentes no código anterior, bem como as consequências procedimentais da
opção por sua utilização, levaram a doutrina a diferentes posições acerca do significado
de tal “urgência”.
Pode-se imaginar, por um lado, que o Código teria inaugurado uma nova espécie
de “urgência”: aquela apta a ensejar o manejo do procedimento de tutela provisória
antecipada antecedente, contemporânea ao momento da propositura da demanda de tal
forma que, para possibilitar a tutela da situação de perigo vivenciada, não haveria tempo,
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Ao encarar como um pressuposto negativo da estabilização a ausência de indicação da opção pela
cognição exauriente, independentemente da opção tomada pelo réu, Fredie Didier, Paula Sarno e Rafael
Oliveira também vislumbram a autonomia entre o procedimento da tutela antecipada antecedente e a
estabilização. (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito
processual civil. cit. p. 626). Em sentido semelhante: CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil
Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2015. p. 165.
79
Neste sentido, confira-se CORRÊA, Raphael. A tutela provisória de urgência antecipada e antecedente
e a estabilização como opção do requerente da medida. 2016. 153 p. Tese (Doutorado em Direito
Processual Civil). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016.
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condições e disponibilidade suficientes para elaborar uma petição inicial que contivesse
uma fundamentação completa e instrução adequada, pleiteando a tutela de urgência em
caráter incidental.
É o que ocorre, bastante comumente, nos casos em que, de tão atual e extremo o
perigo de dano, a parte tenha de dirigir seu pedido de tutela ao plantão judiciário, que atua
fora do horário do expediente forense e somente atende a excepcionais requerimentos
urgentes, sendo bastante limitada sua competência 80.
Neste ponto, ela diferiria daquelas situações em que o perigo de dano ou ilícito,
ou mesmo sua consumação, fossem já conhecidos pela parte, sendo sua anterioridade
suficiente para que houvesse efetivas condições de elaboração de uma petição inicial
completa, com a formulação do pedido final e o requerimento incidental de concessão da
tutela provisória.
Nesta ordem de ideias, eventual agravamento proposital do contexto de urgência
da parte com o objetivo de atrair a viabilidade do uso do procedimento antecedente a que
faz menção o art. 303 poderia ser tido como indevida burla ao procedimento legalmente
previsto, impedindo a sua utilização de modo a relegar o demandante ao regular manejo
do pedido de tutela incidental, a regra geral.
Contudo, a limitação do acesso ao procedimento da tutela provisória antecipada
em caráter antecedente a esta pretensa modalidade de urgência poderia esvaziar
sobremaneira a utilidade do instituto, o que para os defensores de interpretações mais
restritivas sobre seus comandos seria salutar 81, mas não se coadunaria com a premissa
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Exemplo de utilidade da nova sistemática mencionado em CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo
Processo Civil Brasileiro. cit. p. 162.
81
É o que se nota, por exemplo, nas lições de Heitor Sica, que embora não se manifeste exatamente sobre
este ponto, defende uma interpretação restritiva dos institutos com vistas a evitar os inconvenientes e
dúvidas originadas pelo novo regramento legal. (SICA, Heitor Vitor Mendonça. Doze problemas e onze
soluções quanto à Chamada “estabilização da tutela antecipada. In: MACEDO, Lucas Buril de; PEIXOTO,
Ravi; FREIRE, Alexandre (coord.). DIDIER JR., Fredie (coord. geral). Doutrina Selecionada.
Procedimentos Especiais, Tutela Provisória e Direito Transitório. 2ª ed. Salvador: Jus Podivm, 2016, v.
4). De igual modo, Luiz Guilherme Marioni e Sergio Cruz Arenhart procuram limitar a hipótese de tutela
antecedente àqueles casos mais graves em que de fato a urgência não seja compatível com tempo para a
elaboração do pedido completo, devendo ser entendida como hipótese excepcional, uma vez que traz
algumas complicações procedimentais. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz.
Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 294 ao 333. MARINONI, Luiz Guilherme;
ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel (coord.). São Paulo: RT, 2016, v. 4. p. 180).

59

aqui utilizada, visando seu máximo proveito em favor de uma tutela de direitos
diferenciada, célere e efetiva.
Ademais, a interpretação restritiva poderia resultar em pedidos simulados ou
propositais agravamentos de situações de urgência para que se pudesse valer a parte do
procedimento antecedente82. Neste último ponto, ainda que o agravamento tenha sido
originado por ato ou omissão da própria parte, ignorar a iminência da ocorrência de um
dano ou ilícito em desfavor do jurisdicionado, seja qual for sua origem, poderia equivaler
à indesejada negativa de prestação da tutela jurisdicional, violando o preceito
constitucional do art. 5º, XXXV.
Compreende-se, assim, que a “urgência contemporânea à propositura da ação”,
em que pese a redundância, seja aquela que efetivamente exista no momento do
ajuizamento da demanda, ou seja, a mesma urgência que demandaria, igualmente, o
pedido de tutela antecipada incidental realizado desde já na petição inicial, e que seria
diferente apenas da tutela de urgência incidental requerida, de fato, durante o trâmite do
feito (quando os requisitos do art. 300 do CPC somente tenham sido preenchidos em
posterior momento da marcha processual).
O Novo Código de Processo Civil concedeu, assim, uma gama de opções ao autor
no manejo da tutela provisória, não só no que diz respeito à submissão do pedido de tutela
de urgência ao regime de estabilização ou não, com a indicação expressa do art. 303, § 5º
(mesmo em casos de tutela incidental requerida na inicial), mas também à forma
procedimental em que o requerimento terá lugar, se em caráter antecedente ou incidental.
E a forma antecedente poderá ser bastante útil tanto àqueles que estão na situação
tida como de máxima urgência, como já explicado, quanto para aqueles demandantes cuja
situação de urgência não seja, na forma da interpretação mais restritiva, verdadeiramente
“contemporânea à propositura da ação”.
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Marioni e Arenhart mencionam esta propensão à ocorrência de pedidos simulados para justificar a
ampliação das hipóteses de estabilização também para casos de tutela antecipada proferida em caráter
incidental, opinião com a qual aqui se concorda, e que será explorada em tópico específico. (MARINONI,
Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 294 ao
333. cit. p. 187). No presente tópico, entretanto, defende-se que este potencial estímulo a pedidos de
urgência simulados sirva como um ampliador das hipóteses de cabimento do próprio requerimento de tutela
antecipada em caráter antecedente, independentemente da intenção do requerente em obter ou não a
estabilização posterior.
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Inicialmente, porque poderá estimular o uso do regime da estabilização, que
abrevia o trâmite processual, é menos custoso às partes e é capaz de gerar efeitos com
maior grau de estabilidade com mais brevidade. Indubitavelmente, considerando que não
se precisaria aditar a petição inicial após o deferimento da medida urgente (notadamente
dentro do entendimento aqui defendido de que o aditamento somente deverá ser realizado
após o prazo para interposição do recurso pelo réu), o autor se sentiria estimulado a buscar
a abreviação através da estabilização.
Abram-se breves parênteses para consignar que, na esteira do até aqui proposto, a
opção também poderá ser pela continuidade do feito até a prolação de sentença sobre o
pedido final, aditando-se normalmente a inicial.
Em segundo lugar, porque poderá, em casos de indeferimento da medida,
igualmente desestimular o próprio autor a prosseguir com o feito se, já de antemão,
quando da análise do pedido de tutela antecipada, perceber que seu sucesso no pedido de
tutela final se encontra severamente ameaçado, avaliando melhor os riscos de prosseguir
com a demanda. Ao não aditar a inicial, neste caso, deixando o processo ser extinto sem
resolução de mérito, também estará evitando um prolongamento desnecessário do feito
(ainda que não se ignore que também poderia, em caso de pedido incidental e antes da
citação do réu, vir a desistir da ação após o indeferimento da liminar, o que produziria
efeitos similares).
Nesta hipótese, é bastante importante ressaltar que, caso o pedido viesse a ser
reformulado, através de uma nova petição inicial com requerimento de tutela de urgência
em caráter incidental, ou até mesmo despida de qualquer pedido de tutela provisória, as
regras de competência exigiriam que fosse o novo processo distribuído por dependência
àquele extinto (art. 286, II do NCPC).
Ou seja, não haveria espaço para manobras que visassem burlar a competência do
juízo que, por ter tido o primeiro contato com a lide, ainda que somente para analisar o
pedido de urgência, é considerado prevento.
Inobstante, caberá ao juiz, sempre diante do caso concreto, coibir a má-fé e
eventual abuso do direito concedido ao demandante de utilizar, das mais variadas formas,
o novo sistema de tutelas provisórias instituído pelo NCPC.
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Assim, requerimentos antecedentes mal instruídos, propositalmente ou não,
poderão ser objeto de emenda para regular instrução e esclarecimento por determinação
do juízo, não se configurando a referida emenda, necessariamente, aquela a que diz
respeito o art. 303, § 6º do NCPC, eis que se trataria apenas de uma complementação do
próprio pedido de urgência antecedente, sem a necessidade de obrigar o demandante a
enveredar pelo caminho da cognição exauriente 83.
Esta última hipótese, por sua vez, somente será observada quando, de fato, o
magistrado não se convencer de que os requisitos autorizadores da tutela provisória
encontram-se preenchidos, e que nem mesmo eventual juntada de documentação
suplementar ou esclarecimento adicional poderão levá-lo a tal entendimento, quando
então, com base no referido § 6º, determinará que seja a inicial emendada (rectius aditada)
para que o autor, em querendo, prossiga com o pedido de tutela final.

3.6 – A aplicação do regime de estabilização para as tutelas provisórias de urgência
antecipada requeridas em caráter incidental
Outro ponto que é capaz de gerar incertezas e interpretações díspares,
principalmente em se levando a cabo interpretação literal dos dispositivos aqui tratados,
diz respeito à eventual possibilidade de se estender o regime de estabilização da decisão
que concede a tutela provisória de urgência antecipada às medidas requeridas e deferidas
em caráter incidental.
Topologicamente, não se nega que o NCPC tenha inserido a sistemática da
estabilização dentro do capítulo que trata, em específico, da tutela requerida em caráter
antecedente, mencionando, inclusive, que a medida “concedida nos termos do art. 303”
se torna estável em caso de não interposição do respectivo recurso. Aparentemente, assim,
excluiria a hipótese de estabilização da medida requerida em caráter incidental.
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O que pode ocorrer, evidentemente, não somente com requerimentos antecedentes mal instruídos
propositalmente, mas também, de uma forma geral, quando o magistrado notar que outros requisitos para
a concessão da tutela de urgência podem ainda não estar preenchidos, mas através de uma emenda ao
requerimento possam sê-lo. PINHO, Humberto Dalla Bernardina de; PORTO, José Roberto Sotero de
Mello. Tutela antecipada antecedente e sua estabilização: um panorama das principais questões
controvertidas.
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Contudo, uma vez mais a interpretação não deve se restringir aos lindes da mera
literalidade do código, não se podendo considerar que a limitação do regime de
estabilização às hipóteses de tutela provisória de urgência requerida em caráter
antecedente seja fruto de opção política do legislador, ou mesmo que traria algum
inconveniente procedimental a possibilidade de estabilizar-se a medida deferida em
caráter incidental.
Com efeito, da mesma forma em que a opção pelo requerimento de tutela de
urgência em caráter antecedente não deve levar, necessariamente, à sua estabilização
(como acima demonstrado), também não se deve vincular, invariavelmente, o regime de
estabilização ao procedimento antecedente, olvidando-se dos pedidos realizados em
caráter incidental.
Nada impede, neste particular, que a parte, já preparada para realizar o pedido
final, deixe expresso na sua petição inicial que pretende se valer do benefício da
estabilização para o caso de deferimento da tutela de urgência e ausência de impugnação
pelo réu, mencionando, para tanto, o § 5º do art. 30384. Faria, assim, tanto o pedido de
urgência quanto o pedido final de forma concomitante.
Na esteira do que fora proposto até o momento, não haveria diferença entre a
“urgência” que dá ensejo ao pedido de tutela provisória em caráter antecedente e a que
justifica o pedido incidental (principalmente aquele formulado junto à petição inicial
completa), embora se reconheça que, em determinados casos, o manejo da forma
antecedente será fruto de estrita necessidade da parte diante da impossibilidade de
elaborar e instruir devidamente a petição inicial, formulando o pedido de tutela final.
Trata-se, como exposto, de opção que cabe ao demandante, que pode se utilizar
de ambas as formas de requerimento, não havendo, assim, diferença entre os requisitos
autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência antecedente ou incidental:
ambas as formas demandam a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano85.
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MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; SILVA, Larissa Clare Pochmann da. A tutela provisória no
ordenamento jurídico brasileiro: a nova sistemática estabelecida pelo CPC/2015 comparada às previsões
do CPC/1973. cit. p. 171.
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NUNES, Dierle; ANDRADE, É rico. Os contornos da estabilização da tutela provisória de urgência
antecipatória no novo CPC e o mistério da ausência de formação da coisa julgada. cit. p. 96.
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Não há, desta forma, qualquer impedimento legal à estabilização da tutela
provisória de urgência que é requerida em caráter incidental. A estabilização, como se
verá, decorre do preenchimento de alguns requisitos, notadamente a conjugação das
vontades de autor e réu em obtê-la, manifestadas de forma comissiva pelo autor (com a
indicação de que pretende se valer deste sistema – art. 303, §5 do NCPC) e omissiva pelo
réu (ao não interpor o recurso respectivo – art. 304 do NCPC), sendo completamente
dispensável que ditas manifestações tenham lugar apenas no âmbito do procedimento de
tutela antecipada requerida de forma antecedente86.
A apresentação do pedido de tutela final acompanhada do requerimento de tutela
urgente em caráter incidental, com expressa manifestação por sua estabilização, desta
forma, poderia ser até mesmo benéfica ao andamento do processo, na medida em que, na
hipótese de não vir a decisão antecipatória a se estabilizar (com a interposição do recurso
por parte do réu), a petição inicial já se encontraria em termos, apta a desencadear os
próximos atos processuais rumo a uma sentença de mérito, suprimindo-se a etapa do
aditamento mencionado no art. 303, § 1º, I do NCPC, que também dá azo a outro punhado
de dúvidas e discussões na doutrina 87.
Neste sentido, Luiz Guilherme Marinoni e Sergio Cruz Arenhart 88 admitem a
existência de uma aceitação implícita da possibilidade de estabilização da medida urgente
requerida em caráter incidental:
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Em sentido contrário, colocando o requerimento e deferimento em caráter antecedente como condição
para a estabilização, vedando a ampliação para hipóteses de pedido incidental: SICA, Heitor Vitor
Mendonça. Doze problemas e onze soluções quanto à Chamada “estabilização da tutela antecipada. In:
MACEDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre (coord.). DIDIER JR., Fredie (coord.
geral). Doutrina Selecionada. Procedimentos Especiais, Tutela Provisória e Direito Transitório. 2ª ed.
Salvador: Jus Podivm, 2016, v. 4. p. 237; DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael.
Curso de direito processual civil. 11ª ed. Salvador: Jus podivm, 2016, v. 2. p. 618. PINHO, Humberto Dalla
Bernardina de; PORTO, José Roberto Sotero de Mello. Tutela antecipada antecedente e sua estabilização:
um panorama das principais questões controvertidas.
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Trata-se até mesmo, por parte da doutrina, do melhor procedimento a ser seguido, como ocorre no
ordenamento jurídico estrangeiro: “Mais simples teria sido se o legislador exigisse, na esteira da melhor
doutrina italiana, que o procedimento preparatório fosse instaurado de forma completa, com a inicial
retratando na sua completude toda a situação conflitiva, de modo que, deferida ou não a tutela de urgência,
acaso o processo se convolasse para cognição exauriente, não haveria necessidade de novo pedido,
bastando apenas o requerimento da parte ou a manifestação da parte no sentido da continuidade do
processo”. NUNES, Dierle; ANDRADE, É rico. Os contornos da estabilização da tutela provisória de
urgência antecipatória no novo CPC e o mistério da ausência de formação da coisa julgada. cit. p. 93.
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MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Comentários ao Código de Processo Civil:
artigos 294 ao 333. cit. p. 186/187.
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Ao admitir a estabilização da tutela antecipada requerida na forma antecedente,
o art. 304 aceitou implicitamente a estabilização da tutela antecipada requerida
na petição inicial da ação regularmente proposta. Raciocínio diverso retiraria
a coerência da estabilização da tutela ou, pior do que isso, estimularia o autor
a fingir que não possui documentos e oportunidade para desenvolver
adequadamente a causa de pedir da ação apenas para requerer a tutela na
forma antecedente.89

Esta possibilidade90, no entanto, não passa incólume a necessárias advertências e
adaptações procedimentais, com o fim de não desnaturar a estrutura elaborada pelo
Código, bem como garantias processuais fundamentais inerentes ao contraditório, ampla
defesa e cooperação entre as partes.
Assim é que o autor, conforme já mencionado, teria de indicar na petição inicial,
através da menção ao art. 303, § 5º do NCPC, que pretende ver a decisão estabilizada
caso não interposto o recurso, abdicando, expressamente, de naquele processo obter
sentença fundada em cognição exauriente.
Ademais, para que não haja inconvenientes procedimentais, mantendo certa
uniformidade com o esquema proposto para a estabilização, somente em casos de
deferimento liminar da medida de urgência, ou após audiência de justificação, é que se
poderia considerar a hipótese da estabilização. Ou seja, o pedido de tutela provisória de
urgência já teria de ser deduzido em petição inicial completa 91.
Nos demais casos, em que já instaurado efetivamente o contraditório, com a fase
postulatória bem desenvolvida, não haveria espaço para, em sendo deferida em caráter
incidental, se vislumbrar a hipótese de estabilização dos efeitos com a extinção
“prematura” do processo, como inclusive dispunha o PL 186/2005. O feito seguiria,
inescapavelmente, rumo à uma sentença de mérito apta a produzir coisa julgada.
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Esta última possibilidade, grifada pelos autores no original, não seria necessariamente um problema de
acordo com a posição aqui defendida, que enxerga no procedimento antecedente uma opção conferida ao
requerente da medida, não apenas limitada a casos de urgência “qualificada” que impediria a regular
instrução da petição inicial e o requerimento de tutela final. De toda sorte, apenas ratifica que inexiste razão
para a distinção entre as formas de requerimento para fins de possibilitar a estabilização da decisão.
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Estabilização, modificação e da tutela de urgência antecipada antecedente: principais controvérsias. cit.
91
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Adicionalmente, a decisão concessiva e o mandado de citação e intimação do réu
devem fazer constar, de forma expressa, a possibilidade de estabilização em caso de não
interposição de recurso. Esta advertência, já necessária quando o pedido é formulado em
caráter antecedente e o autor não manifesta sua opção pela cognição exauriente, com
ainda mais ênfase deve ser reforçada quando se vale da tutela requerida em caráter
incidental, para a qual, via de regra, não há possibilidade de estabilização.
Os requerimentos expressos variam conforme o procedimento adotado: se em
caráter antecedente, no qual a estabilização é a regra, deve-se requerer expressamente que
o feito siga em cognição exauriente, ao passo que, se pleiteada em caráter incidental, a
lógica se inverte, pois a estabilização será vista como exceção à regra, razão pela qual
deve ser requerida de forma expressa na petição inicial.
Nesta linha, caso não interposto o recurso por parte do réu, ocasionando a
estabilização, o processo será extinto por meio de sentença (ou por decisão interlocutória
em relação ao pedido estabilizado, quando houver cumulação). Em tal momento, ou
mesmo entre o término do prazo recursal transcorrido in albis e a prolação da decisão
extintiva, o autor não poderá requerer o prosseguimento do feito com a prolação de uma
sentença de mérito: somente poderá fazê-lo através da ação específica do art. 304, § 2º.
Como a opção pela estabilização já havia sido manifestada no momento da
propositura da demanda, ainda que o pedido de tutela final já houvesse sido formulado
conjuntamente ao de tutela de urgência, o autor não poderá voltar atrás, de modo a
perseguir uma decisão definitiva, após a citação e intimação do réu, que já terá ciência
sobre as consequências de suas condutas processuais. Tal conduta quebraria a confiança
incutida no demandado, revelando uma postura não colaborativa e até mesmo atentatória
à boa-fé, valores caros ao Novo Código.
De igual forma, após a citação do réu, será defeso ao autor aditar sua petição
inicial, uma vez que já estará estabilizada a demanda, aplicando-se o disposto no art. 329,
II do NCPC, suprimindo-se, por opção do próprio demandante, a etapa prevista no art.
303, I, § 1º.
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3.7 – Aplicabilidade do regime de estabilização para determinadas hipóteses de
tutelas provisórias de evidência
Dois são os procedimentos de tutela provisória requerida em caráter antecedente
previstos pelo NCPC: o da tutela de urgência antecipada (satisfativa), regulada pelos arts.
303 e 304, e da tutela de urgência cautelar, previsto nos arts. 305 a 310.
Expressamente, portanto, o legislador optou por não estabelecer um procedimento
específico para tutelas de evidência requeridas em caráter antecedente, como pretendera
a comissão de juristas responsável pela elaboração do Anteprojeto do Código 92. A redação
final não apenas excluiu esta possibilidade no art. 294, parágrafo único, ao limitar a
hipótese de concessão de forma antecedente às tutelas provisórias de urgência, como
também, no art. 303, menciona que a urgência deve ser contemporânea ao ajuizamento
da demanda, externando nítida opção por não contemplar a tutela da evidência.
O regramento, não sem razão, foi objeto de criticas da doutrina 93, que em parte
ainda considera, mesmo de lege lata, a possibilidade de se requerer, em caráter
antecedente, a tutela da evidência, com as devidas adaptações no procedimento94.
Não é o que ocorre, contudo, com a possibilidade da estabilização de eventual
tutela da evidência deferida em caráter incidental. Na linha do que fora exposto, os
institutos do requerimento de tutela provisória em caráter antecedente e da sua
estabilização são autônomos, não havendo vinculação necessária entre ambos, ainda que
estejam regulados no mesmo capítulo do Código. Assim, por mais que se cogite da
impossibilidade de formular requerimento de tutela da evidência em caráter antecedente,
não estaria afastada a hipótese de sua estabilização, caso preenchidos os requisitos legais.
Esta estabilização, ademais, se revela muito menos inovadora e apta a romper
paradigmas quando comparada àquela que se observa com a tutela de urgência satisfativa.

A versão original do anteprojeto previa, no art. 277, que “A tutela de urgência e a tutela da evidência
podem ser requeridas antes ou no curso do procedimento, sejam essas medidas de natureza cautelar ou
satisfativa.”. A versão aprovada no Senado, com as modificações ali empreendidas, mantinha a mesma
redação no art. 269. No entanto, apesar da autorização da sua extensão à tutela da evidência, o procedimento
em caráter antecedente foi disciplinado exclusivamente para medidas de urgência (art. 279 a 285).
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Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres de. Primeiros Comentários ao novo Código de Processo Civil:
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Trata-se, mutatis mutandis, do que ocorre com a ação monitória, com a qual o
ordenamento jurídico convive desde 1995.
Em ambos os casos, após o exercício de cognição sumária por parte do magistrado,
sem qualquer necessidade da presença do periculum in mora, é proferida decisão
desfavorável ao réu, e caso este não reaja de modo a provocar o prosseguimento do feito
rumo à sentença de mérito fundada em cognição exauriente, a referida decisão sumária
ganha contornos definitivos, encerrando-se a breve fase de conhecimento do processo,
que prosseguirá somente com a atividade executória, caso necessária.
Embora sejam distintas as hipóteses de cabimento95, reação do réu com vistas a
provocar a cognição exauriente96 e o grau de estabilidade97, a ação monitória e a tutela da
evidência com possibilidade de estabilização guardam estes traços em comum, afinal,
conforme afirmado, o regime de estabilização instaurado pelo Novo Código de Processo
Civil nada mais é do que a ampliação da técnica monitória para as tutelas provisórias,
incluídas, principalmente – e em tal ponto representa de fato grande inovação – as tutelas
de urgência.
Apenas, portanto, fica realçada a total compatibilidade entre os regimes que aqui
se propõe98.
Adicionalmente, tal como ocorre com a tutela de urgência antecipada em caráter
incidental, a tutela da evidência também só poderá se estabilizar quando sua concessão
tenha se dado de forma liminar, não provocando embaraços procedimentais 99.
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A monitória se destina obrigações de pagar quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível
e de bem móvel ou imóvel, alem de obrigação de fazer ou não fazer, sempre baseadas em prova escrita sem
eficácia de titulo executivo (art. 700), ao passo que a tutela da evidência não se submete a tais limitações.
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a tutela provisória de evidência, para não ocasionar a estabilização, deve ser atacada, via de regra, pelo
recurso de agravo de instrumento.
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passível de revogação pela ação de revisão a que alude o art. 304, § 2 o do NCPC.
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interpretação que assim a permita, diante da economia processual ocasionada pelo fenômeno, dotado de
“irrefreável força expansiva”. (COSTA, Eduardo José da Fonseca. Código de Processo Civil Comentado.
cit. p. 425).
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Também neste sentido: RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Temas essenciais do Novo CPC.
WAMBIER, Luis Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coords.) 1ª ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2016. p. 204.
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Diante disto, as hipóteses de tutela da evidência estabilizáveis se limitarão àquelas
previstas nos incisos II e III do art. 311, únicas com possibilidade de concessão liminar.
Não por mera coincidência, são casos em que a decisão provisória é proferida com base
apenas em prova documental, tal como se dá na ação monitória, o que revela ainda mais
a íntima ligação entre os institutos e a total possibilidade e compatibilidade da
estabilização da tutela da evidência com o procedimento instituído pelo NCPC.
Ainda, será indispensável que o demandante indique, na petição inicial, a opção
pelo regime da estabilização para o caso de inércia do réu, fazendo-o na forma do art.
303, § 5o do NCPC100, advertência que também deverá constar, necessariamente, do
mandado de citação e intimação do réu, cientificando-o perfeitamente das consequências
de eventual inércia,
O referido dispositivo legal é interpretado não somente no sentido de se esclarecer
ao magistrado que será responsável pela análise da admissibilidade da inicial que se está
utilizando de uma peça vestibular na qual ainda não decline o pedido final, ou seja, de um
procedimento de tutela antecipada em caráter antecedente, mas também de indicar que o
autor pretende se valer do sistema processual que permite a estabilização, abdicando da
cognição exauriente101, o que não se limita, como exposto, às tutelas de urgência
satisfativas.
Ainda como outro ponto que pende favoravelmente à estabilização da tutela da
evidência, haveria de se considerar que a indicação do demandante, em petição inicial, de
que pretende se utilizar do regime da estabilização em caso de inércia do réu equivaleria
à verdadeira proposta de celebração de um negócio jurídico processual, que seria
efetivamente concretizado através da anuência do demandado, manifestada por meio de
conduta omissiva consubstanciada na não interposição do respectivo recurso.
Tudo, ocioso ressaltar, sob o crivo do contraditório e dentro de ambiente
cooperativo e leal, não surpreendendo qualquer das partes. Com ainda mais ênfase o
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MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; SILVA, Larissa Clare Pochmann da. A tutela provisória no
ordenamento jurídico brasileiro: a nova sistemática estabelecida pelo CPC/2015 comparada às previsões
do CPC/1973. cit. p. 172.
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BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. 3a Ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p.
270.
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magistrado teria de consignar, na decisão concessiva e no mandado de intimação, sobre a
possibilidade de vir a ocorrer a referida estabilização em caso de inércia.
De igual forma, os requisitos do art. 190 do NCPC haveriam de estar presentes,
sendo a hipótese de negociação quanto à estabilização da tutela da evidência plenamente
possível diante do alcance do referido dispositivo legal102, além, igualmente, de inexistir
qualquer incompatibilidade em sua essência para tanto (como se dá, por exemplo, com a
tutela cautelar).
Por fim, caso se trate de tutela da evidência com fins assecuratórios, não possuindo
feição satisfativa, hipótese que, embora rara, é concebível no ordenamento jurídico
brasileiro103, a exemplo da medida de indisponibilidade de bens prevista nas ações de
improbidade administrativa (art. 7o da Lei 8.429/92), não haverá que se falar em
estabilização diante, neste específico caso, da incompatibilidade entre estabilização e
medidas de apoio ao processo, que visam apenas resguardar sua utilidade, como no caso
das medidas cautelares.

3.8 – Inaplicabilidade do regime de estabilização às tutelas provisórias de urgência
de natureza cautelar
Quanto à remanescente modalidade de tutela provisória, qual seja, a de natureza
cautelar, antecedente ou incidental, não há possibilidade de a mesma vir a ser objeto de
estabilização.
Para além de ser uma opção política do legislador, trata-se de medida que foge ao
escopo do regime da estabilização, uma vez que não proporciona à parte o imediato
usufruto do bem da vida perseguido com o pedido de tutela jurisdicional, de modo a
pacificar a situação conflituosa com maior brevidade.
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Pela possibilidade de estabilização negociada da tutela da evidência, dentre outros: GOUVEIA FILHO,
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Ao contrario do que ocorre com a tutela antecipada (satisfativa), a cautelar, como
representa medida de apoio à utilidade do processo, não promovendo a satisfação de
qualquer ao direito ao requerente da medida, não encontra razões para que se mantenha
indefinidamente hígida, resolvendo-se sua função conservativa nos ditames do
procedimento especificamente criado para tanto, regulado no art. 305 a 310 do Código,
que não admite a possibilidade da estabilização.
Conquanto grassem dúvidas no tocante à natureza cautelar ou satisfativa de
diversos tipos de provimento, celeuma revitalizada pelo NCPC com a divisão dos
procedimentos antecedentes para cada uma destas espécies de tutela de urgência,
imaginar que um arresto de bens com o fim de promover a satisfação de um crédito possa
se manter estável indefinidamente sem que a respectiva demanda executiva seja ajuizada,
mantendo, concomitantemente, o bem fora da esfera da disposição do devedor e o crédito
sem satisfação, não se coadunaria com a natureza do sistema de estabilização. Tais
medidas possuem utilidade apenas durante a subsistência de o processo a que servem de
apoio.
Não se desconsidera, por um lado, que a possibilidade de estabilização da medida
cautelar constava no Anteprojeto do Código, bem como na versão aprovada inicialmente
pelo Senado Federal e encaminhada para a Câmara dos Deputados, o que reforça
argumentos em prol de não poder se estabilizar a referida medida por conta unicamente
que política legislativa104.
No entanto, a solução empreendida pelo legislador, neste ponto, e partindo da
premissa de que, ao contrário do que se intentara com a elaboração do Código, não houve
uma unificação completa dos regimes da tutela cautelar e satisfativa (embora unificados
seus requisitos), acabou sendo a mais adequada, diante da incompatibilidade das medidas
cautelares com eventual regime de estabilização 105.
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Quanto ao ponto, destaca-se interessante posição adotada por Roberto P. Campos Gouveia Filho, Ravi
Peixoto e Eduardo José da Fonseca Costa, para quem a impossibilidade de se estabilizar a decisões de
natureza cautelar decorre unicamente de opção do legislador, e que, por essência, seria passível de
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PEIXOTO, Ravi; COSTA, Eduardo José da Fonseca. Estabilização, imutabilidade das eficácias antecipadas
e eficácia da coisa julgada: uma versão aperfeiçoada. cit.).
105
Também se manifestando pela incompatibilidade essencial entre os regimes: NUNES, Dierle;
ANDRADE, É rico. Os contornos da estabilização da tutela provisória de urgência antecipatória no novo
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De toda sorte, seja qual for a justificativa, pode-se afirmar que há consenso na
doutrina no sentido de que o Novo Código de Processo Civil não abraçou a possibilidade
de estabilização da tutela cautelar. A posição foi referendada com a edição do enunciado
nº 420 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC), em sentido expresso
quanto a tal vedação106.

3.9 – A necessidade de interposição do recurso para impedir a estabilização
A definição de qual o meio de insurgência do réu se revela necessário e suficiente
a frear a estabilização intentada pelo autor constitui, certamente, um dos mais polêmicos
pontos do novo regramento instituído pelo Código, fonte de diversas discussões
doutrinárias e detentor de alto potencial para divergência jurisprudencial.
O art. 304, como já apresentado, indica que a tutela antecipada, concedida na
forma do art. 303107, torna-se estável caso da decisão que a conceda não seja “interposto
o respectivo recurso”. A questão passou a ser identificar o alcance e o real significado do
vocábulo “recurso”, ou ainda da própria expressão “interposto o respectivo recurso” ali
contida.
A doutrina dividiu-se entre a interpretação literal do texto, calcada, dentre outros,
na vontade política do legislador, entendendo como determinação legal impositiva a
interposição do recurso para este fim (de agravo de instrumento caso decidida em
primeiro grau de jurisdição)108, e interpretações que levassem mais em consideração,
eminentemente, a proposital inércia do réu, demonstrando a ausência de vontade em
prosseguir com a demanda, satisfazendo-se com a estabilização. Nesta última

CPC e o mistério da ausência de formação da coisa julgada. cit. p. 96; LAMY, Eduardo de Avelar; LUIZ,
Fernando Vieira. Estabilização da tutela antecipada no Novo Código de Processo Civil. cit. p. 109;
DINAMARCO, Cândido Rangel. O novo código de processo civil brasileiro e a ordem processual civil
vigente. Revista de Processo. v. 247. São Paulo: Revista dos Tribunais, set. 2015. p. 86; CIANCI, Mirna.
Estabilização da tutela antecipada como forma de desaceleração do processo (uma análise crítica). Revista
de Processo. nº 247. São Paulo: Revista dos Tribunais, set. 2015. p. 63-103.
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E. Carreira. Desvendando uma incógnita: a tutela antecipada e sua estabilização no novo Código de
Processo Civil. Revista de Processo. vol. 259. ano 41. São Paulo: Revista dos Tribunais, set. 2016. p. 197.
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interpretação, uma diversidade de manifestações poderia impedir a estabilização, como a
antecipação da apresentação de contestação, o pedido de reconsideração, o pedido de
suspensão de segurança e a reclamação 109.
Efetivamente, são bastante sólidos os argumentos dos que propõem uma
interpretação mais elástica ao termo legal para abarcar, além dos recursos, outros meios
de impugnação da decisão, a apresentação da contestação, ou mesmo um simples pedido
de designação de audiência de conciliação 110, o que revelaria manifesta opção pelo
prosseguimento do feito e a oposição à estabilização, sendo direito fundamental também
do réu a obtenção de uma decisão de mérito com base em cognição exauriente.
Após o sistema recursal ter sido apontado como um dos pontos que mais militam
contra a celeridade e a efetividade do processo, ensejando, com a edição do Novo Código,
uma pretensa diminuição na quantidade de recursos disponíveis aos litigantes, bem como
suas hipóteses de cabimento, os tribunais, já abarrotados, se veriam na iminência de
receber uma enorme quantidade de recursos que, por vezes desprovidos de fundamento –
quiçá de seriedade111 – apenas teriam o condão de evitar a estabilização da medida de
urgência e a extinção do processo112.
Nesta linha, a própria natureza do recurso estaria sendo desvirtuada, uma vez que
assumiria outra finalidade que não a de buscar a reforma ou anulação da decisão recorrida,
mas sim a de proporcionar a mera possibilidade do exercício do direito a uma decisão
fundada em ampla produção probatória e submetida integralmente ao contraditório, com
aptidão para alcançar a coisa julgada.
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Inobstante, ao compelir o réu a apresentar o recurso de agravo para evitar que
sobre ele recaiam tão gravosos efeitos, estaria o legislador lhe impondo indevido ônus
financeiro, eliminando a possibilidade de debate prévio e gratuito perante o próprio juízo
prolator da decisão, em flagrante prejuízo ao contraditório113.
Contudo, o intento do NCPC foi justamente o de condicionar a estabilização à não
interposição de recurso por parte do demandado (ou de seu assistente simples, desde que
não haja oposição do réu114).
Em um primeiro momento, não se pode deixar de mencionar que, ao longo da
tramitação do projeto do Novo Código de Processo Civil, o tratamento específico
conferido à “impugnação” necessária para impedir a estabilização da medida urgente
passou por algumas modificações.
Assim é que, tanto no Anteprojeto quanto na versão aprovada originalmente no
Senado Federal, a previsão expressa se dava no sentido de que, em não havendo
impugnação à medida deferida em caráter liminar, o feito seria extinto, conservando a
eficácia da medida115. O potencial para interpretações diversas já existia com o texto
naqueles termos estabelecido 116.
Na versão aprovada na Câmara dos Deputados e posteriormente remetida ao
Senado para nova análise, no entanto, o termo foi substituído por “recurso”, sendo este,
ao final do processo legislativo, o que restou aprovado, consagrando-se no art. 304.
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O argumento, cabível para sustentar a impossibilidade de se exigir a interposição custosa de um recurso
para evitar a estabilização, é utilizado por Rafael Calmon Rangel não para justificar a adoção de qualquer
método de insurgência contra a decisão antecipatória em seu lugar, mas para defender que, antes da
necessidade de interposição do recurso, possa o demandado buscar, de forma gratuita, buscar a
reconsideração da decisão perante o próprio juízo que a prolatou, sem se preocupar com a fluência do prazo
recursal. (RANGEL, Rafael Calmon. Os arts. 303 e 304 do CPC: da interpretação à aplicação. Revista de
Processo. nº. 261. Vol. 41. p. 199-228. São Paulo: Revista dos Tribunais, nov. 2016).
114
Neste sentido, o enunciado nº 501 do FPPC: “A tutela antecipada concedida em caráter antecedente não
se estabilizará quando for interposto recurso pelo assistente simples, salvo se houver manifestação expressa
do réu em sentido contrário.”
115
Art. 281, § 2º: Concedida a medida em caráter liminar e não havendo impugnação, após sua efetivação
integral, o juiz extinguirá o processo, conservando a sua eficácia.
116
Quanto ao ponto, curioso o destaque de Eduardo Talamini, em trabalho publicado em 2012, em que de
forma quase “profética” comenta o teor do § 2º do art. 282: “Mas também não parece possível identificarse pura e simplesmente a falta de “impugnação” com ausência de recurso. Se a intenção fosse condicionar
a estabilização dos efeitos à falta de recurso contra a medida urgente, haveria de se empregar diretamente
a expressão “não recorrer”.” (TALAMINI, Eduardo. Tutela de urgência no projeto de novo Código de
Processo Civil: a estabilização da medida urgente e a “monitorização” do processo civil brasileiro. cit. p.
29). Foi exatamente o que acabou constando da versão final do NCPC.
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A constatação, por um lado, não tem apenas sabor histórico. Revela a opção
política do legislador em determinar que somente através da interposição do recurso a
estabilização pode ser evitada, com exclusão de outros meios atípicos. A expressão
disposta no dispositivo legal é inequívoca, não encontrando paralelo no próprio Código
que pudesse lhe conferir outra conotação117. E por recurso, pelo princípio da taxatividade,
somente podem ser entendidos os meios expressamente dispostos na legislação (no NCPC
elencados no art. 994).
Noutro flanco, mesmo considerando a possibilidade de interpretações em sentido
contrário, ainda que em fuga aos limites semânticos do texto, fato que pode ensejar
indesejáveis divergências jurisprudenciais, a posição do legislador é justificável sob o
ponto de vista da efetividade do processo e dos objetivos buscados pelo Novo Código.
Com efeito, a possibilidade de estabilização fora vista com bons olhos, na medida
em que tem a aptidão de proporcionar às partes uma mais célere, efetiva e menos custosa
fruição de direitos, desfazendo a necessária vinculação que pendia entre a cognição
sumária e a cognição exauriente, permitindo que o processo se encerre com a natural
irradiação dos efeitos de decisão de mérito sem a necessidade de maiores dilações, e
sequer de manifestação por parte do demandado.
Por tal razão, defende-se uma interpretação ampla e que vise conferir o maior grau
de aproveitamento ao instituto, jamais descurando dos direitos e garantias processuais
fundamentais, que caso violados de alguma forma levariam o dispositivo legal a padecer
de inevitável inconstitucionalidade.
A previsão expressa da necessidade de interposição do recurso, por sua vez, se
revela justamente um dos desdobramentos deste intento do legislador, expandindo o
âmbito de situações processuais passíveis de resultar na estabilidade diante de suas
notáveis vantagens, que estariam por demais restritas caso se concedesse ao réu a
oportunidade de, através de um simples pedido de reconsideração ou de designação de
audiência de conciliação ou mediação, permitir o retorno do promissor procedimento às
vias ordinárias, praticamente fulminando a utilidade do novo sistema 118.

117

Neste sentido: CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. cit. p. 164/165.
NUNES, Dierle; ANDRADE, É rico. Os contornos da estabilização da tutela provisória de urgência
antecipatória no novo CPC e o mistério da ausência de formação da coisa julgada. cit. p. 83/84.
118
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Quanto à exigência do pagamento de custas processuais para, eventualmente,
evitar a estabilização (por conta da necessidade de interposição de recurso para tanto), a
opção do Código pode ser considerada benéfica, tendo potencial de afastar a interposição
de recursos meramente protocolares, com a única missão de frear a estabilização,
estimulando aqueles dotados de argumentos mais viáveis e de demandados que possuem
o real interesse em ver reformada a decisão antecipatória 119.
Ademais, a eventual apresentação de contestação logo após o recebimento da
citação e intimação para cumprimento da decisão antecipatória, além de causar grande
embaraço procedimental, não se revelaria nem mesmo possível, na medida em que o
pedido final sequer foi declinado pelo demandante, que poderá optar, por exemplo, em
cumular com outros pedidos na ocasião do aditamento de sua inicial, hipótese em que o
réu também poderia “aditar” sua contestação para rebatê-los, dividindo indevidamente
este que é o seu mais importante ato processual defensivo.
Nem se poderia invocar, igualmente, a norma insculpida no art. 218, § 4º do NCPC
como forma de admitir como tempestiva a contestação apresentada antes do prazo, que
só teria início conforme as hipóteses elencadas no art. 335 (via de regra após a audiência
de conciliação).
Isto porque a referida contestação prematura seria apresentada antes mesmo da
possibilidade de o ato ser praticado, e sem que sequer tivesse sido ultimado o ato
processual que lhe é antecedente lógico dentro da dinâmica do procedimento: a petição
inicial com o pedido de tutela final120. Não se trataria, portanto, de ato praticado antes do
termo inicial do prazo (como um recurso interposto antes da publicação da decisão ou
mesmo uma contestação apresentada antes da audiência de conciliação ou mediação),
hipótese que atrairia a incidência do art. 218, § 4º.
Neste mesmo sentido, leciona o Humberto Theodoro Júnior 121:
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PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Direito processual civil contemporâneo. v. 2. 4. ed. São Paulo:
Saraiva, 2017. p. 540.
120
“Quando muito se poderá admitir que a inicial ainda incompleta seja redarguida por um arremedo de
contestação, que em essência nada mais será do que um pedido de reconsideração por falta de fumus boni
iuris.” COSTA, Eduardo José da Fonseca. Código de Processo Civil Comentado. cit. p. 427.
121
THEODORO JÚ NIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 58ª ed. Rio de Janeiro: Forense,
2017, v. 1. p. 683.
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Não se me afigura boa a medida, porque não se compatibiliza com o
procedimento legal, que cuida da audiência e contestação somente depois de
emendada a petição inicial para formular o pedido principal por parte do autor.
Contestar antes de o pedido ter sido complementado e antes de realizada a
audiência de conciliação, provoca um tumulto e uma subversão do
procedimento comum, ao qual se sujeita a medida antecipatória, quando não
estabilizada. Portanto, a só preocupação com a economia processual não
justifica a solução extralegal em cogitação, tendo em vista que fatalmente
conduziria a perplexidades e procrastinações maiores que o uso do agravo para
evitar a estabilização da medida provisória satisfativa.

Inobstante, ao realizar um paralelo com a ação monitória, com a qual se considera
que os arts. 303 e 304 formam um microssistema, conclui-se favoravelmente à adoção do
recurso como via única para impedir a estabilização, uma vez que, tanto em um caso como
em outro, apenas um determinado e tempestivo tipo de manifestação pode ser encarada
como suficiente para evitar a estabilização. Assim, enquanto na ação monitória somente
os “embargos monitórios”, apresentados no prazo de 15 dias, são aptos a inaugurar o
procedimento de cognição exaustiva, na técnica monitória da estabilização da tutela
provisória somente a interposição do respectivo recurso, também no prazo de 15 dias, se
revela capaz de impedir a extinção do processo e a conservação dos efeitos da decisão.
Por fim, cabe destacar que eventuais “pedidos de reconsideração”, sob qualquer
denominação ou roupagem, ou até mesmo a “contestação” apresentada prematuramente,
podem ter, em caráter excepcional, o condão de provocar, efetivamente, a retratação do
juízo prolator da decisão liminar, fazendo com que o feito retorne ao curso regular, nos
moldes do procedimento comum e sem a possibilidade de estabilização.
Trata-se de prática corriqueira no foro, que embora não esteja prevista legalmente,
permite ao prolator da decisão que concedeu a medida de urgência sem a oitiva da parte
contrária um contato imediato com novos argumentos ou provas por ela apresentados, por
vezes capazes de comprometer, prima facie, todo o substrato fático e jurídico que dera
ensejo à concessão da tutela de urgência.
Contudo, ainda que possam vir a resultar, de forma heterodoxa, na reconsideração
da decisão que concedeu a tutela provisória, estes expedientes jamais terão a aptidão de,
por si só, evitar a estabilização dos efeitos da medida, tampouco de interromper o prazo
para a interposição do respectivo recurso (salvo se opostos embargos declaratórios), único
meio, como visto, de proporcionar o prosseguimento do feito.
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Desta forma, se eventualmente apresentados perante o juízo de primeira instância
sem a concomitante interposição de recurso perante o segundo grau de jurisdição
(hipótese em que este “pedido de reconsideração” estaria legalmente previsto – art. 1.018
do NCPC), uma vez sobrevindo o termo final do prazo recursal sem que o magistrado se
pronuncie acerca de tal pedido, a estabilidade incidirá imediatamente, impossibilitandoo de proferir qualquer decisão em sentido contrário, o que somente poderá fazer caso
ajuizada a ação mencionada no § 2º do art. 304.
O expediente, portanto, não deve ser estimulado, ainda que sua incidência,
principalmente diante de quadros como a possibilidade da estabilização, possa vir a
aumentar vertiginosamente122, cabendo aos julgadores, diante do caso concreto, virem a
punir eventuais condutas abusivas e desleais de partes que se utilizam indevidamente
destes meios processuais anômalos.

3.9.1 – O recurso cabível para fins do disposto no art. 304 do NCPC
Ao mencionar que a estabilização ocorrerá quando, contra a decisão que conceder
a tutela de urgência, não for interposto “o respectivo recurso”, omitiu-se o Código, ainda,
de discriminar de qual hipótese recursal se estaria tratando. Intuitivamente, se cogitaria
do agravo de instrumento, cabível contra decisões que versem sobre tutelas provisórias,
na forma do art. 1.015, I do NCPC. Contudo, embora seja esta a regra, ela não se dará de
forma absoluta.

3.9.1.1 – Embargos de declaração
O primeiro obstáculo a tal apressada interpretação seriam os embargos de
declaração. Por ostentarem, indubitavelmente, a natureza de recurso 123, estando
devidamente elencados no rol do art. 994 (inciso IV), os declaratórios, cabíveis contra
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Sem olvidar, ainda, que a nova sistemática de recorribilidade limitada das decisões interlocutórias
também poderá resultar em exponencial aumento dos “pedidos de reconsideração”.
123
Releva anotar a posição adotada por Cândido Dinamarco, para quem os embargos de declaração só
ostentariam natureza recursal caso de pretenda obter eficácia infringente. (DINAMARCO, Cândido Rangel.
“O efeito devolutivo da apelação e de outros recursos”. Nova era do Processo Civil. 4ª ed. p. 188-203. São
Paulo: Malheiros, 2013).
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toda e qualquer decisão judicial (art. 1.022), poderiam representar o “recurso” impedidor
da estabilização mencionado no art. 304.
Todavia, não parece ser este o sentido da norma posta. Conquanto possuam
natureza recursal, os embargos de declaração, em sua essência, não se destinam à reforma
ou anulação da decisão recorrida, mas tão somente à correção de específicos vícios
elencados no art. 1.022 do NCPC, as conhecidas omissões, contradições ou obscuridades,
além do erro material, incluído expressamente com o advento do Novo Código. Em regra,
seu acolhimento não resulta na alteração do conteúdo da decisão embargada.
Não se nega, porém, que a própria correção de um vício sanável por meio dos
declaratórios pode levar, diretamente, a alterações na decisão originariamente proferida
(o suprimento de uma omissão pode adicionar um capítulo extra à decisão, assim como a
eliminação de uma contradição pode alterar seu resultado final, por exemplo).
De igual forma, e esta é outra realidade cada vez mais presente no foro, os
declaratórios são, por vezes, opostos e recebidos com os chamados “efeitos infringentes”,
capazes de modificarem todo o conteúdo do ato decisório recorrido, mesmo que não
apenas como consequência da correção dos vícios mencionados no dispositivo legal em
questão. E os fundamentos desta “espécie” de embargos de declaração também não
necessariamente estão atrelados, especificamente, aos vícios elencados na lei. Uma vez
mais, trata-se de medida anômala e que não guarda relação com o regramento legal
imposto ao recurso, nem tampouco com sua essência 124.
Em assim sendo, na interpretação do art. 304 do NCPC, não deverão ser os
embargos de declaração considerados como o “recurso” apto a frear a estabilização, nem
mesmo quando opostos com efeitos infringentes, por configurar situação excepcional,
que foge completamente à essência dos embargos e do próprio recurso mencionado sem
especificação no dispositivo legal em apreço 125.
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Embora não se ignore sua importância prática para determinadas situações pontuais.
Considerando que os embargos de declaração com efeitos infringentes podem representar o “recurso”
para fins do previsto no art. 304, mas também ampliando para outras hipóteses de manifestação inequívoca
da intenção de prosseguir com o feito até julgamento final: BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito
Processual Civil. 3a Ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 273.
125
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3.9.1.2 – Agravo interno e estabilização no âmbito dos tribunais
A exclusão dos declaratórios para este fim, no entanto, ainda não é capaz de
solucionar completamente a questão, levando à conclusão de que somente o agravo de
instrumento é apto a impedir a estabilização.
O agravo, de fato, será sempre o recurso cabível quando se estiver diante de uma
decisão proferida pelo juízo de primeiro grau. O mesmo, entretanto, não ocorrerá quando
a decisão for proferida no âmbito dos tribunais, seja em grau recursal ou em sede de ação
de competência originária.
A questão inicial, diante desta dúvida, se dá no sentido de definir se o
procedimento de estabilização das tutelas provisórias é aplicável quando a medida de
urgência (ou de evidência) é concedida em segundo grau de jurisdição, hipótese em que
o recurso cabível não será o agravo de instrumento.
Assim, haverá quem diga que o procedimento se limita ao primeiro grau de
jurisdição, diante de suas especificidades, de modo que o “recurso” seria somente o
agravo de instrumento126, ao passo que haverá defensores da tese contrária, ou seja, de
que é possível se vislumbrar a hipótese de estabilização também no âmbito dos tribunais,
hipótese em que seria cabível o agravo interno (em caso de decisão monocrática) ou até
mesmo o recurso especial (em caso de decisão colegiada) para fins do disposto no art.
304 do NCPC127.
Embora o texto legal pareça indicar que somente decisões proferidas por juízes de
primeiro grau sejam aptas à estabilização, local em que o procedimento sem dúvida se
desenvolverá de forma mais ordenada, o regime também pode ser aplicado quando a
decisão for proferida no âmbito dos tribunais, seja em sede recursal ou eventual ação de
competência originária. Algumas adaptações procedimentais e advertências, no entanto,
se farão necessárias.
De antemão, deve-se retirar a possibilidade de estabilização do âmbito da ação
rescisória. Eventual tutela de urgência ali concedida, afastando provisoriamente os efeitos
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CORRÊA, Raphael. A tutela provisória de urgência antecipada e antecedente e a estabilização como
opção do requerente da medida. 2016. cit. p. 122.
127
SICA, Heitor Vitor Mendonça. Doze problemas e onze soluções quanto à Chamada “estabilização da
tutela antecipada. cit. p. 239/240. Cabe destacar que, para este autor, outras impugnações diversas possuem
a aptidão de impedir a estabilização, não somente os recursos propriamente ditos.
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da decisão rescidenda, não poderá conservar sua eficácia de modo a desconstituir, com
ares de imutabilidade, a coisa julgada através de uma decisão baseada em cognição
superficial. Neste sentido, o Fórum Permanente de Processualistas Civis editou o
enunciado nº 421128, demonstrando certa solidez doutrinária em relação ao tema 129.
Além disso, a decisão estabilizável deverá ser proferida monocraticamente, não
se admitindo, em regra, a estabilização de decisões colegiadas. Isto ocorre não por
questões afetas ao conteúdo da decisão ou por restrições ao órgão prolator (afinal, seria
até mais convincente e justificável a estabilização de uma decisão emanada de um órgão
colegiado, mesmo que em sede de cognição sumária), mas sim em decorrência do recurso
cabível contra cada um destes provimentos.
Como defendido até o momento, o único meio processual previsto no Código para
impedir a estabilização se consubstancia na interposição do recurso cabível por parte do
réu. Esta exigência, para além de significar somente um passo formal, necessário e
protocolar rumo à tutela definitiva, também se destina a estimular a interposição de
recursos dotados de argumentação viável e por quem possua real interesse na reforma da
decisão (o que é corroborado pelo fato de ser meio financeiramente oneroso),
desencorajando impugnações vazias que, assim, dariam lugar à inércia ensejadora da
extinção do processo, com mais economia e efetividade às partes e ao Poder Judiciário.
Ou seja, o Código parte do correto pressuposto de que recursos são interpostos
com o objetivo de, efetivamente, buscar a reforma ou anulação da decisão recorrida.
Nesta ordem de ideias, considerando que a decisão proferida por órgão colegiado
seria desafiada por recurso especial ou extraordinário, não haveria como sustentar que
seria necessária a interposição de qualquer destes recursos para evitar a estabilização.
Como se sabe, os recursos excepcionais se notabilizam pela função que ostentam
dentro do ordenamento processual, com previsão expressa na própria Constituição
Federal, possuindo requisitos de admissibilidade mais rígidos e peculiares,
fundamentação vinculada a determinadas espécies de incorreções potencialmente

Neste sentido, o enunciado nº 421 do FPPC: “Não cabe estabilização de tutela antecipada em ação
rescisória”.
129
Inobstante, o enunciado em questão também é um indicativo de que a própria doutrina trata a
estabilização no âmbito dos tribunais como uma possibilidade. Se assim não fosse, o enunciado sequer seria
necessário, ou abarcaria outras hipóteses de decisões provisórias proferidas nesta sede.
128
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presentes na decisão judicial, limitação na atividade judicante do próprio julgador e,
ademais, objetivos que transcendem ao simples acerto da justiça de um determinado
litígio. Não são vocacionados ao reexame de questões de fato ou de prova, soberanamente
resolvidas nas instâncias inferiores, mas tão somente às ditas questões de direito.
Nos recursos ditos “ordinários” (dentre os quais se incluem o agravo de
instrumento e o agravo interno), por sua vez, o âmbito de devolução é amplo, a
fundamentação livre, os requisitos de admissibilidade menos rígidos. Prestam-se a
impugnar qualquer sorte de injustiça que se faça presente na decisão recorrida,
independentemente de sua natureza, possibilitando ao órgão investido de competência
para seu julgamento a livre análise de todo o acervo probatório dos autos, podendo
concluir de forma distinta.
Inobstante, além de todos os naturais rígidos controles de acesso aos tribunais
superiores, os recursos excepcionais, por previsão constitucional, são cabíveis contra
decisões proferidas em “única ou última instância” (art. 102, III e 105, III da CRFB), de
modo que a jurisprudência, tanto do STF quanto do STJ, se consolidou no sentido de não
admitir, salvo excepcionalíssimas hipóteses, a interposição de recurso extraordinário ou
especial contra acórdão que defere medidas liminares, uma vez que ainda não terá a
decisão sido tomada com contornos de definitividade130.
Deste modo, considerar que a interposição de recurso especial ou extraordinário
tem a aptidão de evitar a estabilização da tutela provisória equivale, praticamente, a
abandonar por completo a mencionada premissa do estímulo à interposição de recursos
realmente com o objetivo de buscar a reforma da decisão.
Nestes casos, em que o recurso contra a decisão proferida em cognição sumária
estaria fadado inevitavelmente à inadmissibilidade, o ato não passaria de mera
formalidade, distanciando-se completamente do objetivo do novo regime implantado pelo
Código, razão pela qual o “recurso” mencionado no art. 304 do NCPC não poderá ser o
especial, e menos ainda o extraordinário. Por conseguinte, as decisões atacáveis por meio
destes recursos não poderão ser objeto de estabilização caso transcorrido in albis o prazo
para sua interposição.

O entendimento restou cristalizado no enunciado nº 735 da súmula do STF: “Não cabe recurso
extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.”
130
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O mesmo não ocorre, contudo, com decisões monocráticas proferidas por relator,
passíveis de impugnação por meio de agravo interno, recurso que permite a arguição de
questões fáticas e probatórias muito mais extensas e abrangentes em comparação aos
recursos excepcionais, possibilitando um ambiente propício para o regular exercício do
direito de revisão da decisão que concede a tutela provisória. Seria possível, assim,
vislumbrar-se a possibilidade de estabilização dos efeitos da tutela provisória concedida
por decisão monocrática, mas não sem antes atentar para determinadas questões
procedimentais que possibilitam a adequação do regime.
Assim é que, caso a decisão monocrática seja proferida em sede de agravo de
instrumento interposto contra decisão do juízo de primeiro grau que havia denegado a
concessão da medida liminar, haverá a possibilidade de o réu ser citado e intimado com
as advertências necessárias no que toca à possibilidade de estabilização em caso de inércia
(não interposição do agravo interno).
Abram-se parênteses para consignar que, embora limitados pelo Novo Código em
comparação ao CPC/73, os poderes do relator para monocraticamente dar provimento a
recurso subsistem na nova codificação (art. 932, V), não sendo difícil imaginar que haverá
casos que se amoldem às hipóteses de julgamento monocrático e que estejam, igualmente,
abarcados por situação de perigo, o que dispensa, inclusive, a prévia oitiva do réu em sede
recursal, tal como se faria perante o primeiro grau131.
Retomando o raciocínio, deve-se recordar que, pela sistemática do procedimento
da tutela provisória de urgência requerida em caráter antecedente, em caso de
indeferimento da medida, o juízo determinará a emenda da petição inicial em 5 dias (art.
303, § 6º), ao passo que o demandante disporá de 15 dias para recorrer.
Diante deste quadro, caso apresentada a emenda, a decisão monocrática deverá
ser proferida necessariamente antes da citação do réu para integrar a relação processual
(seja para comparecer à audiência de conciliação ou para apresentar resposta), permitindo
que o ato seja realizado já nos termos da decisão reformada, ou seja, com intimação para
131

Apesar de o art. 932, V, do NCPC estabelecer que o provimento monocrático deverá ser precedido,
necessariamente, da abertura de prazo para contrarrazões, é certo que não se trata de regra absoluta. Em
casos nos quais o recurso é manejado antes da citação do réu, em situação de urgência que demanda, na
ótica do próprio recorrente, uma decisão inaudita altera part, não faria sentido exigir a prévia intimação do
recorrido para eventual provimento. (CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. cit.
p. 451). Este é exatamente o caso que daria ensejo à estabilização da eficácia da tutela provisória em caso
de não interposição do agravo interno.
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cumprimento da decisão e a advertência de que, caso não interposto o recurso, ocorrerá a
estabilização.
Neste mesmo cenário, o autor que, concomitantemente, apresenta emenda à inicial
e interpõe recurso contra a decisão denegatória da tutela de urgência, deverá informar na
referida emenda que remanesce seu objetivo de se contentar com a tutela sumária,
persistindo o interesse na abreviação do procedimento com a estabilização, antevendo a
hipótese de vir o seu recurso a ser provido no tribunal.
Ainda, como desdobramento do dever de cooperação entre os sujeitos processuais
(art. 6º do NCPC), mesmo que o demandante não tenha feito aquela indicação na emenda,
vislumbra-se a possibilidade de o próprio magistrado também proferir despacho o
advertindo neste sentido, esclarecendo-se sobre o interesse do autor quanto ao
prosseguimento do feito.
Nos casos em que o pedido de tutela de urgência tenha sido formulado no bojo de
uma petição inicial completa, com a indicação do pedido de tutela final, a única exigência
será, de fato, que o réu seja cientificado da decisão antecipatória estabilizável antes de ser
citado nos termos do procedimento comum (ou outro eventual tiro especial que siga o
processo).
Por fim, ainda que não seja possível, pela sistemática procedimental concebida no
Novo Código, a estabilização de decisões colegiadas, nada impede que as partes
convencionem, através de negócio jurídico processual, formalizado dentro ou fora do
ambiente processual, que estas decisões sejam efetivamente atingidas pela
estabilização132.

3.9.2 – A desnecessidade do conhecimento do recurso para obstar a estabilização e a
coibição ao abuso do direito de recorrer
O art. 304 dispõe que o recurso deve ser “interposto” para impedir que se forme a
estabilização, não condicionando a produção deste efeito impeditivo à sua admissão. Daí
exsurgem, pois, interpretações diversas sobre o tema.

Neste ponto, o enunciado nº 32 do FPPC: “Além da hipótese prevista no art. 304, é possível a
estabilização expressamente negociada da tutela antecipada de urgência antecedente.”
132
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A Escola de Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM)
aprovou enunciado no qual se adota a posição de que, com a admissão do recurso,
independentemente de seu provimento ou não, haverá a conversão do “rito antecedente
em principal para apreciação definitiva do mérito da causa”133. Ou seja, condiciona a
referida conversão, que nada mais é do que o prosseguimento rumo à cognição exauriente
com o abandono da técnica estabilizadora, ao preenchimento dos requisitos de
admissibilidade recursais.
No entanto, interpretação mais adequada a ser dada é no sentido de que, caso
interposto tempestivamente, não será necessário o conhecimento do recurso para que seja
evitada a estabilização, sendo irrelevante a existência de outros vícios que porventura
venham a lhe macular a admissibilidade 134.
O entendimento aplicado, por analogia, é o mesmo já consolidado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito da aptidão do recurso interposto
tempestivamente a, por si só, evitar a preclusão 135. A tempestividade, porém, é requisito
essencial para tanto, na medida em que, caso realizado a destempo, na ocasião de eventual
interposição intempestiva a estabilização já se terá operado por conta da preclusão
temporal.
Ainda que seja este o melhor entendimento, não é difícil vislumbrar que possa
resultar em indesejáveis consequências. A exigência tão somente da tempestividade
recursal poderá ensejar uma série de recursos interpostos de forma completamente
descompromissada e vazia em conteúdo, sem dialogar com a decisão recorrida e rebater
seus fundamentos, ressaltando a pura e simples intenção de apenas evitar com que a
estabilização se opere.

Enunciado nº 28 da ENFAM: “Admitido o recurso interposto na forma do art. 304 do CPC/2015,
converte-se o rito antecedente em principal para apreciação definitiva do mérito da causa,
independentemente do provimento ou não do referido recurso”.
134
SICA, Heitor Vitor Mendonça. Doze problemas e onze soluções quanto à Chamada “estabilização da
tutela antecipada. cit. p. 240.
135
É o que ocorre, por exemplo, com os embargos de declaração opostos tempestivamente. Ainda que
veiculem “pedido de reconsideração”, fugindo de qualquer hipótese de cabimento dos declaratórios, sua
apresentação tempestiva tem o efeito de interromper o prazo recursal para os demais recursos cabendo
eventuais desvirtuações serem punidas na forma da lei processual: REsp 1522347 / ES, Corte Especial,
Min. Raul Araújo, DJe: 16.12.2015.
133
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De forma ainda mais grave, a interpretação possibilitaria até mesmo que recursos
propositalmente desprovidos do respectivo preparo, julgados desertos posteriormente,
tivessem esta mesma capacidade de frear a estabilização.
Quanto ao ponto, ainda que estas práticas se revelem completamente atentatórias
ao princípio da boa-fé, manifestando nítido abuso do exercício de um direito legítimo
conferido ao réu, não há, por ausência de permissão no ordenamento jurídico, como
simplesmente considerar que o recurso desta forma interposto não teve o condão de
impedir a preclusão – e logo a estabilização.
Novamente fazendo analogia com a jurisprudência do STJ, quando desvirtuada a
função do recurso, as penalidades cabíveis encontram-se descritas no próprio Código, não
se podendo impedir que a interposição opere o efeito impeditivo da preclusão 136. As
referidas penalidades podem variar desde a imposição de multas, cujo pagamento é
condição para a interposição de qualquer outro recurso, como ocorre com o agravo interno
(§§ 4º e 5º do art. 1.021) e com os embargos de declaração (§§ 2º e 3º do art. 1.026), até
mesmo ao impedimento à interposição de novos recursos posteriormente, como no caso
em que dois embargos declaratórios interpostos seguidamente são considerados
protelatórios, o que impede a oposição de um terceiro (§ 4º do art. 1.026).
Inobstante, mesmo que não haja a previsão de imposição de sanção similar para o
agravo de instrumento, o magistrado, de toda sorte, poderá impor à parte condenação por
litigância de má-fé, com base no art. 81 do NCPC, caso observado que sua conduta, ao
apresentar o recurso, de alguma forma se amolda àquelas listadas no art. 80137. Não
passarão incólumes, portanto, eventuais condutas temerárias de recorrentes.

136

O entendimento, manifestado no mesmo aresto da Corte Especial citado na nota anterior, diz respeito
aos embargos de declaração, vedando a imposição de sanção não prevista em lei (não interrupção do prazo
recursal) para recurso interposto com finalidade transviada.
137
Araken de Assis, sob a égide do CPC/73, já afirmara que “A parte pode interpor o recurso próprio e,
nada obstante, recorrer de má-fé - praticando o ato com intuito protelatório (art. 17, VII). A sanção para
tais recursos se encontra no art. 18” (ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 6ª ed., Revista dos Tribunais:
São Paulo, 2014, p. 106).
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3.10 – O momento do aditamento da petição inicial
Outro problema que se anuncia diz respeito ao momento em que o demandante,
ao se utilizar do procedimento em caráter antecedente no bojo do qual foi deferida a
medida liminar, deve apresentar o aditamento à petição inicial.
O § 1º do art. 303 indica duas providências a subsequentes ao deferimento da
tutela de urgência requerida em procedimento antecedente: o aditamento da petição inicial
do autor, com a complementação da sua fundamentação (inciso I), e a citação e intimação
do réu para a audiência de conciliação ou de mediação a que alude o art. 334 (inciso II).
A primeira observação a ser feita é que, malgrado a ordem em que arrumadas as
determinações no referido dispositivo legal, não se trata, necessariamente, de um
sequenciamento cronológico, e tampouco de medidas que devam ocorrer de forma
concomitante. Isto é, o aditamento da petição inicial, a ser realizado em 15 dias, não tem
como termo inicial a data em que cientificado o autor da decisão antecipatória. O Código,
quanto ao ponto, não apontou de forma expressa qual seria a data de início deste prazo 138.
Se considerada a ordem contida no § 1º à literalidade, haverá invencível embaraço
procedimental, que poderá acarretar na prática de atos processuais inúteis, além de
esvaziar por completo o regime da estabilização, o que decerto não foi a intenção do
legislador.
Com efeito, autor e réu dispõem dos mesmos 15 dias de prazo para,
respectivamente, aditar a inicial e recorrer da decisão que concedeu a tutela provisória.
Contudo, considerando que o autor será intimado através de seu advogado, inaugurandose neste momento, em tese, o prazo para aditamento, o réu, por sua vez, será citado e
intimado por carta ou através de oficial de justiça (sem olvidar as possibilidades de citação
por edital ou mesmo por publicação em diário de justiça caso já tenha advogado
constituído nos autos), iniciando seu prazo para recorrer somente da juntada aos autos da
carta ou mandado devidamente cumprido (arts. 1.003, § 2º e 231 do NCPC)139.

138

THEODORO JÚ NIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. cit.. p. 682.
Apesar de expressamente previsto no NCPC, o STJ referendou a tese, em sede de recurso especial
repetitivo, alcançando também situações similares ocorridas sob a égide do código revogado: “nos casos
de intimação/citação realizadas por Correio, Oficial de Justiça, ou por Carta de Ordem, Precatória ou
Rogatória, o prazo recursal inicia-se com a juntada aos autos do aviso de recebimento, do mandado
cumprido, ou da juntada da carta” (REsp nº 1632777/SP, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial,
DJe: 25.5.2017)
139
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Neste quadro, como quase sempre o prazo para aditamento se encerraria antes do
prazo para a interposição do recurso, o autor se veria premido, sem saber qual será a
conduta seguida pelo réu, a aditar a petição inicial a qualquer custo, formulando o pedido
de tutela final, ainda que jamais tenha tido este intento. O faria apenas com receio de ver
o processo extinto sem resolução de mérito (art. 303, § 2º), hipótese em que há revogação
da tutela provisória concedida.
Tal imperatividade, no entanto, não traria benefícios ao sistema recémimplantado. O que se pretendeu com a inclusão da possibilidade de estabilização fora
justamente evitar que o processo se prolongasse até o julgamento definitivo, encerrandose após ambas as partes – autor e réu – optarem por este regime: o autor através de
requerimento expresso em petição inicial com reduzida carga de formalidade 140 e o réu
através de sua inércia ao não interpor o recurso correspondente. Estas duas condutas,
efetivamente, são as que compõem o suporte fático da estabilização.
Neste passo, exigir do autor o aditamento da inicial antes mesmo de saber se ela
terá ou não alguma utilidade nos autos, além de contraproducente, ainda pode estimular
o demandante a prosseguir com o processo, uma vez que já formulado o pedido final,
minando a utilidade do instituto141.
De igual forma, em hipóteses nas quais, por qualquer razão, o prazo para o recurso
do réu se encerrar antes do prazo para aditamento do autor, e passando aquele em branco,
não seria lógico exigir que fosse realizado o aditamento somente com o fim de conservar
os efeitos da tutela a ser estabilizada 142. Dita estabilização será consequência, antes, da
inércia do réu conjugada à anterior opção do autor pela utilização deste sistema de
monitorização geral. Neste caso, inclusive, a emenda não teria qualquer utilidade, uma
vez que, apesar de formulado o pedido final, o mesmo não poderia ser julgado, diante
justamente da opção manifestada pelo autor no primeiro momento, incutindo no réu a
legítima esperança de que, ao não se insurgir contra a decisão, a tutela se estabilizará.

140

Ou mesmo no bojo de uma petição inicial completa, como se teve a oportunidade de demonstrar.
CUNHA, Guilherme Antunes da; SCHIO, Sheila Melina Galski. A estabilização da tutela de urgência
no Novo CPC: aspectos procedimentais e análise crítica. Revista de Processo. nº 263. Vol. 42. São Paulo:
Revista dos Tribunais, jan. 2017. p. 278.
142
Em sentido contrário, entendendo que, por expressa previsão legal, a estabilização não dispensa o
aditamento em nenhuma hipótese, embora a melhor solução, de lege ferenda, fosse a sua desnecessidade:
ALVIM, J. E. Carreira. Desvendando uma incógnita: a tutela antecipada e sua estabilização no novo Código
de Processo Civil. cit. p. 197.
141
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Ademais, se o autor tiver de apresentar o aditamento antes do encerramento (ou
até do início) do prazo do réu para recurso e vir a deixar de fazê-lo, este também se sentiria
estimulado, sabendo de antemão que a complementação da inicial não foi apresentada, a
interpor recurso com o objetivo de não somente impedir a estabilização, mas também de
levar o processo à extinção, ensejando a revogação da medida de urgência concedida e a
responsabilização processual do demandante. Este, aliás, seria o pior dos quadros em
termos de efetividade e utilidade processuais, já que o processo acaba extinto sem
resolução de mérito e sequer são conservados os efeitos da tutela provisória concedida.
A leitura adequada a ser feita ao dispositivo, então, se dá no sentido de que as
providências do art. 303, § 1º somente terão início após o término do prazo para o réu
interpor o recurso.
Desta forma, caso não interposto o recurso, que significa a anuência do réu com a
estabilização dos efeitos da tutela provisória, o processo será extinto, não havendo mais
necessidade de qualquer ato ulterior das partes, ressalvada eventual execução da medida.
Em sendo interposto, porém, passa a ter início o prazo para o autor apresentar sua
emenda, formulando o pedido de tutela final (art. 303, § 1º, I), passando então, somente
a partir deste momento, a correr o risco de ver o feito extinto e a medida revogada caso
permaneça inerte143.
Na sequência, e somente depois de realizado o aditamento pelo autor, o réu será
intimado a comparecer à audiência de conciliação ou mediação (art. 303, §1º, II), em
sendo caso de sua realização, hipótese na qual, enfim, terá início seu prazo para apresentar
contestação, sendo este o único momento adequado para tanto, uma vez que já
integralizada a petição inicial e, ademais, cientes as partes de que a medida não se
estabilizará.

“Diante desse aparente impasse procedimental, a regra do inciso I, do § 1º do art. 303, deve ser
interpretada como medida a ser tomada após o prazo reservado ao requerido para recorrer, prazo esse que
no sistema da tutela antecipatória deve funcionar como uma oportunidade legal para ser apurada sua
aquiescência ou não ao pedido do autor. Assim, os dois prazos em análise (o de aditamento e o de recurso)
só podem ser aplicados sucessivamente e nunca simultaneamente. (...) A interpretação sistemática, portanto,
é a de que o prazo para aditar a inicial somente fluirá depois de ocorrido o fato condicionante, que é a
interposição do recurso do réu contra a liminar. Sem o recurso do réu, não há aditamento a ser feito pelo
autor: o processo se extinguiu ex lege (art. 304, §1º)” (THEODORO JÚ NIOR, Humberto. Curso de direito
processual civil. cit.. p. 682.)
143
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Afinal, não haveria lógica em, antes mesmo de o autor formular o pedido,
determinar a intimação do réu para participar da audiência, ou mesmo, se o direito não
admitir autocomposição, apresentar contestação a um pedido ainda não formulado. Por
tal razão, a referida intimação somente ocorrerá após o aditamento, como se demonstrará
com mais clareza em tópico específico.
Esta não é, por sua vez, a única solução para o impasse vislumbrada na doutrina.
A questão do início do prazo para aditamento, bem como da adequação e consequências
de sua apresentação ou não nos autos, ganhou diversas alternativas, o que apenas ressalta
a forma insuficiente e infeliz como foi tratada pelo Código.
Uma delas, que possui basicamente o mesmo efeito prático da posição que
sustentamos, se dá através da prorrogação do termo final para o aditamento da petição
inicial para depois de encerrado o prazo para o réu recorrer da decisão que concedeu a
tutela antecipada, com base na permissão concedida pelo inciso I do § 1º do art. 303 144.
O dispositivo prevê que o aditamento deve ser realizado em 15 dias “ou em outro
prazo maior que o juiz fixar”, recebendo da doutrina a intepretação de que o poder de
dilação ali conferido ao magistrado permite que este fixe, propositalmente, o termo final
para apresentação do aditamento em momento posterior ao término do prazo recursal para
o réu145.
Com efeito, a consolidação desta posição apenas demonstra o quão atécnico e
inadequado foi o tratamento do tema pelo Código, apontando também para certa unidade
no entendimento de que o aditamento deverá ocorrer, efetivamente, somente quando já
ciente o autor de que não se ultimará a estabilização que pretendera ao dar início ao
processo, servindo então, efetivamente, como e peça exordial que dará início ao
procedimento comum.
Outra possibilidade, também partindo da premissa de que o prazo para aditamento
tem início imediatamente após a prolação da decisão, seria a apresentação de um
aditamento sob condição suspensiva, no qual o autor manifestaria a vontade de, em caso

144

Esta posição difere da que defendemos por considerar que, via de regra, o prazo para aditar se inicia
logo após o deferimento da medida de urgência, sendo sua dilação fruto daquela permissão legal.
145
Neste sentido, o Enunciado nº 581 do FPPC: “O poder de dilação do prazo, previsto no inciso VI do art.
139 e no inciso I do §1º do art. 303, abrange a fixação do termo final para aditar o pedido inicial
posteriormente ao prazo para recorrer da tutela antecipada antecedente”.
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de não interposição do recurso pelo réu, que tal aditamento fosse desconsiderado,
extinguindo-se o processo com a estabilização 146.
Também em hipótese similar, e mesmo quando não realizada a ressalva pelo autor,
poderia o juiz, em conduta cooperativa, ciente de que o aditamento pode ter sido fruto
único do receio do autor em ver o processo extinto sem resolução de mérito, instá-lo a se
manifestar sobre seu intento em prosseguir ou não com o feito, preferindo a estabilização
ou a cognição exauriente147.
De toda sorte, a interpretação segundo a qual as providências do art. 303, § 1º são
tomadas apenas a partir do término do prazo para interposição do recurso se coaduna com
a natureza monitória da técnica, potencializando o aproveitamento do instituto e evitando
dilações indevidas e atos processuais inúteis.

3.11 – Procedimento à luz das ideias expostas
Sintetizando parcialmente o quanto exposto nos tópicos anteriores, cabe
apresentar neste momento, de forma sucinta, o procedimento instituído pelo Novo Código
de Processo Civil até a consecução da estabilização da tutela provisória satisfativa.
O jurisdicionado, que encontra-se em situação de urgência apta ensejar o pedido
de concessão da tutela provisória correlata logo na petição inicial, (ou seja, que a referida
situação urgente não tenha se formado ao longo do trâmite de um processo já instaurado),
poderá, em lugar de desde logo apresentar uma petição inicial completa, com toda a causa
de pedir, prova documental e pedidos inteiramente formulados, dirigir ao juízo apenas o
pedido de concessão da referida tutela de urgência, com os demais requisitos simplórios
dispostos no art. 303 do NCPC, sem realizar, necessariamente, o pedido de tutela final.
Para tanto, deverá não apenas seguir os requisitos do art. 303, mas também indicar,
na forma do § 5º, que pretende se valer do regime de estabilização em caso de inércia por
parte do réu. Se não tiver a intenção de se submeter ao regime da estabilização, deverá
também indicar expressamente que pretende prosseguir com o processo após eventual

146
147

COSTA, Eduardo José da Fonseca. Código de Processo Civil Comentado. cit., p. 426.
CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. cit. p. 451.
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concessão da decisão antecipatória, havendo presunção em sentido contrário caso não
anotada a ressalva
A indicação do referido dispositivo legal com o fim de enquadrar os passos que
sucedem ao ajuizamento da demanda ao sistema processual que prevê a possibilidade de
estabilização da tutela provisória não é reservada apenas aos requerimentos de tutela
provisória de urgência em caráter antecedente, mas também aos pedidos incidentais,
formulados liminarmente e juntamente à uma petição inicial completa, quando se tratar
de tutela satisfativa, seja ela enquadrada como “tutela da evidência” ou “tutela de urgência
antecipada”.
Tão logo recebido o requerimento, o magistrado, se entender que algum requisito
pode ser melhor preenchido, e levando em conta a premência da situação, determinará à
parte que emende a petição inicial de modo a melhor municiá-lo para o deferimento ou
não da medida.
Em persistindo o entendimento sobre a falta de elementos para a concessão da
liminar, ou mesmo se tal conclusão já puder ser tomada após a originária apresentação do
pedido, deverá determinar o aditamento à inicial (§ 6º, art. 303), no prazo de 5 dias,
prorrogáveis ao sabor do caso concreto (art. 139, VI) para que seja complementada a
causa de pedir, com a juntada de toda a prova documental pertinente e a formulação do
pedido final, incluindo aqueles que a parte porventura tinha a intenção de cumular com o
antecipatório inicialmente requerido.
Caso preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória satisfativa
pleiteada, será a mesma deferida, por decisão interlocutória devidamente fundamentada
(art. 298), determinando-se, em seguida, a citação e intimação do réu para ciência e
cumprimento da medida, cientificando-o, no mesmo ato, de que sua eventual inércia ao
não interpor o recurso correspondente resultará na estabilização dos efeitos da medida,
com a extinção do processo. A decisão antecipatória em questão poderá ser deferida tanto
por um juiz de primeiro grau quanto pelo relator de um recurso interposto contra eventual
denegação da liminar ou em sede de ação de competência originária do tribunal.
Após o término do prazo legalmente previsto para a interposição do recurso
(agravo de instrumento ou agravo interno, dependendo do órgão jurisdicional que proferiu
a decisão), verificando-se que o mesmo não foi interposto pelo réu, a tutela provisória
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satisfativa deferida se estabilizará, devendo juiz proferir sentença de extinção do processo
(§ 1º, art. 304), sem resolução de mérito, condenando o réu, ainda, ao pagamento de
honorários de sucumbência de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa e isentando-o
do pagamento de custas processuais (aplicação analógica do art. 701, caput e § 1º)148. A
ciência de cada parte a respeito da sentença que extinguir o feito marcará o termo inicial
para ajuizamento da respectiva ação de revisão da medida (§ 5º, art. 304).
Se interposto o recurso, em paralelo a seu natural trâmite no segundo grau de
jurisdição, deverá o autor aditar a petição inicial no prazo de 15 dias, ou em outro maior
fixado pelo juiz (I, § 1º, art. 303), confirmando o pedido objeto da liminar e, se for o caso,
cumulando com outros que entender cabíveis (complementando as custas processuais e
corrigindo o valor da causa). Não sendo apresentada a emenda, o processo será extinto
sem resolução de mérito, com a revogação da medida (§ 2º, art. 303).
Uma vez apresentada a emenda, deverá o réu ser intimado a comparecer à
audiência de conciliação ou mediação, ou ainda, se não for o caso de sua realização,
diretamente para apresentação de contestação ao pedido, seguindo-se, a partir de então, o
procedimento comum.
Caso estabilizada a tutela provisória, as partes disporão de dois anos para requerer
sua confirmação, revisão, reforma ou invalidação por meio de ação própria que instaurará
a cognição exauriente sobre o tema, findos os quais tal direito de revisão se extinguirá (§§
2 e 5º, art. 304).
Acerca da estabilização, seu grau de imutabilidade e da demanda revisional se
tratará a partir dos próximos tópicos, cabendo neste momento apenas realçar o formato
do procedimento instituído pelo Código até o momento de se atingir a estabilização da
tutela provisória satisfativa, que fora estimulada e esperada pelo legislador, e sobre a qual
se propõe interpretação que busca alcançar o maior aproveitamento possível do instituto,
sem sacrificar garantias processuais fundamentais.

148

DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil. cit.
p. 617/618; COSTA, Eduardo José da Fonseca. Código de Processo Civil Comentado. cit. p. 434.
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3.12 – Restrições à estabilização
Como exposto, portanto, a estabilização dos efeitos da tutela provisória satisfativa
é resultado basicamente da conjugação das vontades do autor e do réu no sentido de
pretenderem o encerramento do conflito de forma abreviada, permitindo a imediata
produção de efeitos sem maiores delongas processuais, caracterizando-se as
manifestações de vontade pela menção expressa do demandante da intenção de se
submeter a tal regime e do réu pela não apresentação do recurso respectivo, após
cientificado da decisão.
Por tal razão, inclusive, entende-se que, caso não interposto o recurso pelo réu e
não aditada a petição inicial pelo autor, a estabilização ocorrerá de qualquer forma. E este
entendimento, se intuitivo a partir da ótica procedimental defendida neste trabalho (com
o prazo para aditamento iniciando somente após o transcurso do prazo para recurso),
também é defendido por autores que entendem que o prazo se inicia logo após a concessão
da liminar, o que revela que o aditamento não se constitui como um requisito da
estabilização149.
No entanto, a estabilização não poderá se operar de forma geral e irrestrita,
variando conforme as partes envolvidas no conflito e o próprio desenrolar do
procedimento.
Assim é que, afora a já anteriormente mencionada impossibilidade de a
estabilização da tutela de urgência concedida em ação rescisória, nos casos em que se
tiver que nomear curador especial para o réu, na forma do art. 72 do NCPC, não se poderá
considerar, embora seja o dever funcional daquele a promoção da defesa dos direitos do
curatelado, que se tem como certa a intenção da parte em, efetivamente, se submeter ao
regime da estabilização por meio de proposital inércia.
Apenas para exemplificar, serão os casos do réu citado de forma ficta (por edital
ou hora certa), do réu preso ou do incapaz sem representante legal ou cujo representante
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DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil. cit.
p. 623; CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. cit. p. 165. Em sentido contrário,
entendendo que a não interposição do recurso e a não apresentação do aditamento deverá ensejar a extinção
do processo com a revogação da medida: RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Temas essenciais do Novo
CPC. cit.. p. 205; ALVIM, J. E. Carreira. Desvendando uma incógnita: a tutela antecipada e sua
estabilização no novo Código de Processo Civil. cit. p. 197.
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esteja em conflito com a própria parte150. Há quem sustente que o próprio incapaz, de
uma forma geral, não poderá sofrer os efeitos da estabilização, diante do déficit
representativo que naturalmente ostenta.151
De igual forma, se o litígio tratar de direitos indisponíveis, desde que sobre os
mesmos não se admita a autocomposicão, não será possível ocorrer a estabilização.
Ademais, não será possível a estabilização quando houver recurso por parte de um
litisconsorte, caso os argumentos aproveitem ao réu, bem como do assistente simples,
desde que não tenha o réu se manifestado expressamente em sentido contrário, hipótese
que foi objeto do enunciado nº 501 do FPPC152.
No que diz respeito à estabilização em face da Fazenda Pública, por sua vez, não
grassam dúvidas na doutrina acerca de sua possibilidade 153, mormente por conta da
expressa previsão no Código do cabimento da ação monitória contra a Fazenda Pública
(§ 6o, art. 700), sendo mais um dos aspectos em que a ideia do microssistema da técnica
monitória se manifesta.
Igualmente, a decisão terá de se submeter à remessa necessária, embora haja vozes
em sentido contrário 154. Novamente o paralelo com a ação monitória se faz presente, uma
vez que em, caso de não apresentação dos embargos, a decisão que determinou a
expedição do mandado monitório ficará sujeito ao duplo grau obrigatório (§ 4º, art. 701),
aplicando-se o mesmo regime para casos de não interposição de recurso contra a decisão
que concede tutela provisória estabilizável.
Inobstante, apesar de a tutela provisória ser concedida por meio de uma decisão
interlocutória (de onde se poderia afastar a aplicação do art. 496), é certo que, após
implementado o substrato fático da estabilização – a não interposição do recurso – o
processo será extinto, efetivamente, através de uma sentença (§1º, art. 304). Dita sentença,
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TALAMINI, Eduardo. Tutela de urgência no projeto de novo Código de Processo Civil: a estabilização
da medida urgente e a “monitorização” do processo civil brasileiro. cit. p. 25/26.
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PINHO, Humberto Dalla Bernardina de; PORTO, José Roberto Sotero de Mello. Tutela antecipada
antecedente e sua estabilização: um panorama das principais questões controvertidas.
152
“A tutela antecipada concedida em caráter antecedente não se estabilizará quando for interposto recurso
pelo assistente simples, salvo de houver manifestação expressa do réu em sentido contrário.”
153
Neste sentido, o Enunciado n o 582 do FPPC: “Cabe estabilização da tutela antecipada antecedente contra
a Fazenda Pública”.
154
Pela desnecessidade da remessa necessária: SICA, Heitor Vitor Mendonça. Doze problemas e onze
soluções quanto à Chamada “estabilização da tutela antecipada. cit. p. 247.
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embora possua natureza terminativa, se revela desfavorável à Fazenda Pública 155, o que
deve atrair a incidência do reexame necessário, cuja pertinência é ainda mais acentuada
ao se levar em conta a aptidão de tornar os efeitos imutáveis através de uma decisão
proferida sob cognição sumária.
O que se revela de mais complicada solução será a ocasião em que a sentença se
submeterá ao duplo grau obrigatório, uma vez que exigir que o seja imediatamente
atentaria contra a própria essência do provimento de urgência, que é permitir justamente
a imediata fruição do bem da vida pelo jurisdicionado.
Diante deste quadro, e apesar de reconhecer os inconvenientes que a posição
traria, Eduardo José da Costa Fonseca chega a sugerir que a remessa somente seja
realizada após o transcurso do prazo de dois anos para a propositura da ação de revisão
mencionada no §2º do art. 304156, parecendo, no entanto, que sua realização
imediatamente após a prolação da sentença de extinção do processo não prejudicaria a
efetivação da tutela de urgência anteriormente concedida.
Ademais, apesar de ser cabível em alguns procedimentos especiais, como na ação
de alimentos, vislumbrando-se a possibilidade de estabilização da decisão que concede
alimentos provisórios157, o regime de estabilização não é compatível com o sistema dos
juizados especiais cíveis.
Em primeiro lugar, a própria ausência de recurso previsto na Lei 9.099/95158
contra a decisão que antecipa os efeitos da tutela (também não prevista) e demais decisões
interlocutórias, marcante característica de um procedimento que pretende primar pela
oralidade159, torna sistematicamente incoerente o sistema da estabilização, demonstrando
uma clara opção do legislador em não permitir que o procedimento seja estendido a este
microssistema. Como o único meio de se impedir a estabilização seria a interposição do
recurso, já se poderia cogitar, desde logo, por tal incompatibilidade.
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PINHO, Humberto Dalla Bernardina de; PORTO, José Roberto Sotero de Mello. Tutela antecipada
antecedente e sua estabilização: um panorama das principais questões controvertidas.
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COSTA, Eduardo José da Fonseca. Código de Processo Civil Comentado. cit. p. 434.
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Enunciado no 500 do FPPC.
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Embora o argumento possa não valer perante a Lei nº 10.259/2001, que prevê a possibilidade de
interposição de recurso contra decisão que defere “medida cautelar”, a incompatibilidade com o sistema
do art. 303 e 304 do Novo CPC é facilmente aferível por todas as demais razoes neste trabalho apresentadas.
159
CÂMARA, Alexandre Freitas. Juizados Especiais Cíveis Estaduais, Federais e da Fazenda Pública –
Uma Abordagem Crítica. 2ª Edição, Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2005, p. 17/18.
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Inobstante, tendo em vista que a medida eventualmente estabilizada poderia ser
revista, reformada ou invalidada por meio de ação própria de cognição exauriente a ser
proposta em até dois anos, não seria possível, no âmbito dos juizados, que pessoas
jurídicas como instituições financeiras ou concessionárias de serviço público (maioria
esmagadora dos ocupantes do polo passivo das demandas regidas por este rito) figurassem
como legitimadas ativas em tal demanda, haja vista a exclusão promovida pelo art. 8º da
Lei nº 9.099/95 (o que se aplica de igual forma à União, Estados, Municípios, autarquias
e demais legitimados passivos previstos no art. 6º, II da Lei nº 10.259/2001 e 5º, II da Lei
nº 12.153/2009). Desta forma, a pessoa jurídica poderia ter uma tutela estabilizada contra
si sem qualquer condição de tentar revertê-la, por não lhe ser permitido atuar como
demandante nos juizados especiais, nova situação indesejável e reveladora do intuito não
abrangente do legislador160.
Por fim, ainda merece destaque o não cabimento de estabilização em tutelas de
urgência antecipadas proferidas em caráter antecedente à instituição da arbitragem, diante
da natureza meramente colaborativa da intervenção judicial nestes casos, não cabendo
estendê-la por conta desta pontual e necessária intervenção, havida em decorrência da
impossibilidade da atuação da jurisdição arbitral em tal momento.
Quanto a este ponto, o próprio art. 22-A da Lei de Arbitragem impõe que a medida
de urgência tem sua eficácia cessada em caso de não requerimento da instituição da
arbitragem em 30 dias, vinculando expressamente à atividade colaborativa do judiciário
à instauração do juízo arbitral161.

3.13 – Cumulação de pedidos e estabilização
Conquanto uma das naturais consequências da estabilização seja a extinção do
processo, seu sistema comporta hipóteses em que há cumulação de pedidos, ainda que
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Neste ponto, o Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE) contemplou em seu enunciado nº 162:
“Os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 303
a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais”.
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Para estes e diversos outros argumentos: TALAMINI, Eduardo. Arbitragem e estabilização da Tutela
Antecipada. In: MACEDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre (coord.). DIDIER JR.,
Fredie (coord. geral). Doutrina Selecionada. Procedimentos Especiais, Tutela Provisória e Direito
Transitório. 2ª ed. Salvador: Jus Podivm, 2016, v. 4.
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apenas um deles esteja sujeito ao regime. Algumas observações, no entanto, se fazem
pertinentes.
Inicialmente, deve-se destacar que, caso haja dois ou mais pedidos cumulados (em
cumulação própria simples), e apenas um deles se submeter à estabilização 162, a extinção
do feito quanto a este pedido se dará através de decisão interlocutória, e não por sentença,
na medida em que o processo prosseguirá normalmente para apreciação, em cognição
exauriente, dos pedidos restantes.
Neste caso, o pedido estabilizado somente poderá ser revisto através de decisão
proferida no âmbito da ação de revisão da tutela de urgência, por mais que o processo em
que instaurada a controvérsia ainda não tenha sido integralmente extinto e a matéria
permaneça em discussão no que diz respeito aos outros pedidos cumulados que possuem
origem nos mesmos fatos. A rigor, o tratamento é similar ao dado às decisões de
julgamento antecipado parcial do mérito previstas no art. 356 do NCPC, que dão azo à
execução definitiva, em que pese pendente o julgamento de outros pedidos ou mesmo
parte do pedido que não tenha atingido os requisitos para extinção antecipada.
Quando todos os pedidos finais são formulados de uma só vez, em petição inicial
completa, não haveria maiores complicações ou percalços para esta estabilização parcial.
O que se deve atentar, contudo, é para a hipótese de cumulação de pedidos quando a tutela
provisória de urgência antecipada é requerida em caráter antecedente, na forma do art.
303.
Neste caso, como o próprio caput indica, o autor deve indicar qual será seu pedido
final, o que inclui não somente aquele que será objeto da estabilização, mas também os
que porventura com ele se forem cumular. E a indicação dos pedidos a serem cumulados
é necessária para que não se incuta no réu a expectativa legítima de que sua inércia dará
azo à extinção total do processo, embora ciente de que parcialmente isto ocorrerá 163.
Decerto, caso entenda que a extinção será total, o demandado poderá se sentir
mais estimulado a não recorrer, razão pela qual deverá ter ciência, quando intimado da
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Algo perfeitamente possível quando, por exemplo, se cumula pedido de tutela de urgência para
autorização de internação em face de um plano de saúde juntamente à indenizações por danos materiais e
morais, estes últimos pedidos não sujeitos à estabilização.
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MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Comentários ao Código de Processo Civil:
artigos 294 ao 333. cit. p. 188.
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liminar, da intenção ou não do autor de cumular pedidos com aquele que está prestes a se
estabilizar. Em não sendo manifestada a intenção de cumular, o autor não poderá fazê-lo
posteriormente, caso o réu não venha a recorrer. A extinção será necessária. Todavia, se
for interposto o recurso, tendo em vista o consequente prosseguimento do feito, nada
impedirá que, no aditamento à petição inicial, o autor realize novos pedidos, sempre
cumulados, necessariamente, àquele referente à tutela de urgência, que deverá ser
necessariamente formulado.
Ressalva deve ser feita às hipóteses de formulação de pedidos subsidiários
(cumulação imprópria subsidiária). Quando apenas o pedido subsidiário for objeto de
antecipação da tutela e não for interposto o respectivo recurso, o interesse do autor no
julgamento do pedido principal remanescerá, razão pela qual não seria cabível a
estabilização. Neste ponto, elucida Heitor Sica 164:

O problema se agrava em se tratando de acolhimento do pedido subsidiário de
tutela antecipada. Pense-se no exemplo do autor que, alegando-se proprietário
de um imóvel, pede, em caráter principal, a imissão provisória na posse e, em
caráter subsidiário, que o réu seja obrigado a reconstruir parte do imóvel que
foi demolida. Se o juiz deferir a segunda providência e o réu não recorrer,
persiste o interesse do autor no prosseguimento do processo para análise do
pedido principal em sede de cognição exauriente, cuja improcedência – ao
reconhecer que o autor não tem o direito sobre o bem – prejudicará a
antecipação do pedido subsidiário de tutela. Neste caso, entendo que a
estabilização não poderia ser aplicada.

Esta, pois, revela-se mais uma das causas em que a decisão concessiva da tutela
provisória acaba não sendo atingida pela estabilização.

3.14 – A ação de revisão, reforma, invalidação ou confirmação da tutela provisória
Advindo a estabilização da tutela provisória satisfativa e extinto o processo, às
partes se abrirá o prazo para o ajuizamento da ação que visa, segundo a dicção do §2º, art.
304, “rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada”.

SICA, Heitor Vitor Mendonça. Doze problemas e onze soluções quanto à Chamada “estabilização da
tutela antecipada. cit. p. 245.
164
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Trata-se, a rigor, da materialização da inversão do ônus de buscar a tutela
definitiva, com base em cognição exauriente, da qual a tutela sumária se desgarrara para
permitir a produção de efeitos práticos após tão somente uma decisão antecipatória. Ao
não interpor o recurso respectivo na oportunidade adequada, o réu, para tentar desfazer
os efeitos estabilizados, terá de ajuizar demanda autônoma para este fim, na qual
impugnará a medida.
Em que pese confira o dispositivo em questão legitimidade para ambas as partes,
houve quem entendesse inexistir interesse do autor no ajuizamento desta demanda, na
medida em que não teria motivo para requerer a invalidação ou reforma 165, sendo tão
somente réu o interessado, mormente porquanto não há menção à “confirmação” da tutela
antecipada no corpo do texto legal.
No entanto, é legítimo ao autor que pretenda que o pedido seja julgado com
contornos definitivos, em cognição exauriente e aptidão para produção de coisa julgada
material, direito fundamental que não lhe pode ser afastado pela opção manifestada
originariamente no sentido de se contentar apenas com a estabilização 166.
Se tal opção é capaz de impedir que o prosseguimento da discussão ocorra naquele
procedimento antecedente, nada impede que busque a cognição exauriente através da
ação específica mencionada no §2º, art. 304, que é facultada a ambas as partes, afinal, o
réu, ao não recorrer, também se sujeitou a tal regime, podendo lançar mão da ação
revisional.
A ação de revisão ou confirmação será autuada em apartado ao processo anterior,
cujas peças deverão instruir a nova demanda, conforme preceitua o §4º do art. 304.
Em seu bojo, poderão ser alegadas todas as questões necessárias para provocar a
discussão do mérito que envolve a pretensão de direito material que foi objeto da
estabilização, não havendo, como na ação rescisória, um rol taxativo de hipóteses de
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MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Comentários ao Código de Processo Civil:
artigos 294 ao 333. cit. p. 185.
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de forma permanente equivaleria à própria denegação da justiça”. (LAMY, Eduardo de Avelar; LUIZ,
Fernando Vieira. Estabilização da tutela antecipada no Novo Código de Processo Civil. cit. p. 122).
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cabimento. Busca-se, apenas, o exaurimento da discussão que ocorreria se fosse seguido
o procedimento comum.
Mesmo que a demanda seja ajuizada pelo réu no procedimento antecedente, que
assumiria, na ação de revisão, a posição de autor, não haverá que se falar na distribuição
do ônus da prova na forma do art. 373, I do NCPC. Ou seja, caso o réu pretenda provocar
a discussão do mérito, o ônus da prova continuará a cargo do autor da ação originária.
Com efeito, trata-se de uma das grandes discussões travadas na doutrina, havendo
posicionamentos para ambos os lados167. Contudo, considerando que a ação de revisão
nada mais é do que o prosseguimento da discussão já iniciada pelo autor no procedimento
antecedente, há apenas uma inversão da iniciativa do contraditório, que não demanda, por
conseguinte, a inversão do ônus probatório, que deverá manter a mesma regra observada
para a ação originária.
Outro tema de destaque que surge ao tratar da ação revisional diz respeito à
possibilidade de concessão de tutela provisória no âmbito deste novo procedimento, com
o objetivo de suspender a eficácia da tutela antecipada anteriormente estabilizada.
Neste ponto, considerando que o §3º do art. 304 menciona que a tutela antecipada
conservará seus efeitos “enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de
mérito proferida na ação de que trata o § 2o”, poder-se-ia cogitar que, na referida ação
revisional, não seria possível se vislumbrar o deferimento de tutela provisória com vistas
a suspender os efeitos daquela tutela que restou estabilizada. A particular sistemática
instituída pelo Código teria o condão de apenas permitir que a decisão definitiva assim o
fizesse, sob pena de malferir a segurança jurídica. 168
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Neste sentido, sustentando que o ônus da prova permanece sendo do autor do procedimento originário,
dentre outros: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Comentários ao Código de
Processo Civil: artigos 294 ao 333. cit. p. 185-186; LAMY, Eduardo de Avelar; LUIZ, Fernando Vieira.
Estabilização da tutela antecipada no Novo Código de Processo Civil. cit. p. 123; THEODORO JÚNIOR,
Humberto; ANDRADE, Érico. A autonomização e a estabilização da tutela de urgência no Projeto de CPC.
cit. p. 44. Em sentido contrário, entendendo que o ônus da prova será do autor da ação de revisão,
independentemente de sua posição processual no procedimento antecedente: COSTA, Eduardo José da
Fonseca. Código de Processo Civil Comentado. cit. p. 432; YOSHIKAWA, Eduardo Henrique de Oliveira.
Tutela de urgência definitiva? Medidas autossatisfativas (Argentina), medidas provisionais (Brasil) e a
proposta da estabilização da antecipação de tutela. Revista de Processo. no. 231. Vol. 39. São Paulo: Revista
dos Tribunais, maio. 2014; REDONDO, Bruno Garcia. Estabilização, modificação e da tutela de urgência
antecipada antecedente: principais controvérsias. cit. p. 182-183.
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A referida previsão, porém, não é capaz de impedir que, ao demonstrar o autor da
ação de revisão a existência de requisitos hábeis à revogação da tutela provisória
estabilizada anteriormente concedida, demonstrando, ainda, que poderia a manutenção
daqueles efeitos resultar em danos irreparáveis ou de difícil reparação, vir a obter,
inclusive liminarmente, tutela provisória em seu favor para suspender os efeitos da tutela
estabilizada.
Denegar esta possibilidade, não tutelando situação de perigo da parte que,
ademais, demonstra também possuir a probabilidade do direito, equivale a negar o próprio
acesso à justiça (art. 5o, XXXV da CRFB), notadamente porquanto, em determinadas
situações, o autor do procedimento antecedente poderia ter até mesmo litigado de má-fé
ao requerer a medida, não se concebendo que situações claramente injustas possam
perdurar, desnecessariamente, pelo longo período necessário para a prolação de sentença
de mérito.169
Sem embargo, se até mesmo no âmbito da ação rescisória, cujo objetivo é a
desconstituição da coisa julgada, fruto naturalmente de uma decisão proferida sob o pálio
da cognição exauriente, o ordenamento jurídico permite a concessão de tutela provisória
com o fim de suspender a execução da decisão rescidenda (art. 969 do NCPC), não
haveria coerência em se negar este direito ao autor da demanda que visa reformar uma
decisão proferida em cognição meramente sumária.
Inclusive, há quem defenda que até mesmo possa eventual decisão liminar
proferida na demanda de revisão vir a se estabilizar também, caso preenchidos os seus
requisitos170. Embora provavelmente não se veja nada parecido na prática forense, não
parece o legislador ter vetado a possibilidade, notadamente diante das anunciadas
vantagens da estabilização, possibilitando um célere desfecho do litígio por opção das
partes.

O Enunciado no 26 da ENFAM é claro neste sentido: “Caso a demanda destinada a rever, reformar ou
invalidar a tutela antecipada estabilizada seja ajuízada tempestivamente, poderá ser deferida em caráter
liminar a antecipação dos efeitos da revisaõ , reforma ou invalidaçaõ pretendida, na forma do art. 296,
parágrafo único, do CPC/2015, desde que demonstrada a existência de outros elementos que ilidam os
fundamentos da decisaõ anterior”. Na doutrina: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria
Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres de. Primeiros
Comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. cit. p. 513.
170
SICA, Heitor Vitor Mendonça. Doze problemas e onze soluções quanto à Chamada “estabilização da
tutela antecipada. cit. p. 248. Entendendo pela possibilidade de concessão de tutela provisória na ação de
revogação, mas negando a possibilidade de estabilização nesta segunda demanda: COSTA, Eduardo José
da Fonseca. Código de Processo Civil Comentado. cit. p. 432.
169
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3.15 – A ausência de coisa julgada
A demanda pela qual se pretende a revisão, reforma, invalidação ou confirmação
da tutela de urgência estabilizada não poderá ser proposta em prazo indefinido, razão pela
qual o legislador instituiu que este direito de revisão se extingue em dois anos, contados
da ciência da decisão que extinguiu o processo (§5º do art. 304)171-172. A partir de então,
portanto, a estabilidade anteriormente operada ganharia contornos ainda mais definitivos,
diante da vedação legal de se buscar a reforma da tutela antecipada.
Contudo, mesmo tendo atingido tal grau de estabilidade, não se poderá falar na
formação de coisa julgada, como sugere expressamente o §6º do art. 304173. Esta, uma
vez mais, é uma das grandes controvérsias existentes na doutrina sobre o tema, possuindo
cada posicionamento consequências práticas no que diz respeito às possibilidades de
revisão da medida após encerrado o prazo previsto no §5º.
Ao se entender que, com o término do prazo para ajuizamento da ação de revisão
da tutela antecipada forma-se a coisa julgada, admite-se, por conseguinte, como cabível
ação rescisória a partir de então174. Ou seja, a parte teria não apenas os dois primeiros
anos para obter, de forma ampla e irrestrita, a reforma da decisão, como também, por
mais dois anos subsequentes, poderia fazê-lo, ainda que de forma mais restrita, tendo em
vista as hipótese de cabimento taxativas da ação rescisória.
No entanto, há expressa vedação legal à formação da coisa julgada neste caso,
como o §6º do art. 304 aponta, o que se protrai para além do término do prazo da ação
revocatória. E embora a aptidão para a produção de coisa julgada seja de índole políticolegislativa, não impedindo que se desvincule da cognição exauriente (como faz, por
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§ 5o O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, previsto no § 2o deste artigo, extinguese após 2 (dois) anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo, nos termos do § 1o.
172
O NCPC não adotou, como seria preferível, o que ocorre nos sistemas francês e italiano, que
condicionam a estabilização definitiva aos respectivos prazos prescricionais de direito material, evitando
diversas das discussões travadas sobre o tema. NUNES, Dierle; ANDRADE, É rico. Os contornos da
estabilização da tutela provisória de urgência antecipatória no novo CPC e o mistério da ausência de
formação da coisa julgada. cit. p. 86-87.
173
§ 6o A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só
será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes,
nos termos do § 2o deste artigo.
174
É o que fazem, por exemplo, REDONDO, Bruno Garcia. Estabilizaçaõ , modificaçao
̃ e negociaçaõ da
tutela de urgência antecipada antecedente: principais controvérsias. cit. p. 187-188; ASSIS, Araken de.
Processo civil brasileiro. São Paulo: RT, 2015, v. II, t, II, p. 491. Mencionando expressamente a ocorrência
da coisa julgada: GRECO, Leonardo. A tutela da urgência e a tutela da evidência no código de processo
civil de 2015. cit. p. 193.
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exemplo, na ação monitória), não foi esta a clara opção do legislador, o que se revelando
mais adequado, de toda sorte, diante da sumariedade da cognição exercida.
Significa dizer, pois, que na falta de expressa previsão legal amainando os
requisitos para a formação da coisa julgada no procedimento antecedente, somente se
poderia entender que a mesma se produziu com a análise de seus naturais pressupostos,
dentre os quais se destaca, principalmente, o exercício da cognição exauriente, o que
sabidamente não ocorre nos casos de tutela antecipada estabilizada. 175
Não se poderia falar, portanto, em ação rescisória após o fim destes dois anos 176,
nem tampouco na atribuição do efeito positivo da coisa julgada, de modo que, em sendo
processualizada novamente, não poderá a conclusão a que chegou o magistrado com base
em cognição sumária servir de premissa para a prolação de outra decisão, cabendo,
naturalmente, nova análise da matéria, podendo-se chegar à conclusão diversa da obtida
anteriormente.
A relação jurídica de direito material, assim, poderá ser objeto de discussão em
demanda posterior, mesmo que intentada após o término do prazo decadencial previsto
no §5º. No entanto, qualquer demanda aforada após o término daquele prazo, ou seja,
diante da estabilidade definitiva da tutela antecipada, não poderá buscar sua reforma ou
invalidação177.
Vale dizer, o decurso do prazo de dois anos faz surgir uma espécie de estabilidade
qualificada que enseja a imutabilidade das eficácias antecipadas, nível de estabilidade
compreendido entre a estabilização da decisão antecipatória e a coisa julgada 178.
Através de tal fenômeno, não se poderá admitir que os efeitos oriundos da decisão
antecipatória superestabilizada sejam revertidos, remanescendo o interesse do réu, no
entanto, em vir eventualmente a buscar o acertamento do direito material com o objetivo,
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Pela inexistência de coisa julgada, por todos: DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA,
Rafael. Curso de direito processual civil. cit. p. 625/626; MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART,
Sérgio Cruz. Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 294 ao 333. cit. p. 199/200.
176
Enunciado no 33 do FPPC: Naõ cabe açao
̃ rescisória nos casos estabilização da tutela antecipada de
urgência.
177
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Comentários ao Código de Processo Civil:
artigos 294 ao 333. cit. p. 200.
178
Conforme lecionam GOUVEIA FILHO, Roberto P. Campos; PEIXOTO, Ravi; COSTA, Eduardo José
da Fonseca. Estabilização, imutabilidade das eficácias antecipadas e eficácia da coisa julgada: uma versão
aperfeiçoada. cit. p. 569
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por exemplo, de obter o ressarcimento pelos prejuízos causados pela tutela antecipada
efetivada.
É bem verdade que, em muitos casos, a questão da imutabilidade das eficácias
poderia se esgotar em sua própria natureza, como, por exemplo, em casos de internações
e cirurgias emergenciais realizadas sob autoridade de uma tutela de urgência.
Transcorridos os dois anos da ação revocatória, e mesmo muito antes deles, já não mais
se poderia falar na reversão dos efeitos da decisão, resolvendo-se somente nas respectivas
indenizações.
Contudo, outras situações podem ser vislumbradas em que a eficácia da decisão
antecipatória não poderá ser afastada, ainda que em posterior demanda se conclua que o
direito aparente no momento da concessão da medida na verdade não existe.
É o que ocorre, por exemplo, em uma ação de declaratória de inexistência de
débito na qual se ordene, antecipadamente, o cancelamento de um protesto. Caso a tutela
provisória venha a se estabilizar, e também transcorra o prazo de 2 anos para ação
revocatória, o réu poderá, se o prazo prescricional ainda lhe permitir, vir a pleitear o
reconhecimento do débito para posterior cobrança, não se permitindo, no entanto, que o
protesto do titulo, em específico, seja realizado novamente, vez que acobertado pela
imutabilidade em questão.179
Este parece, efetivamente, ser o fenômeno observado com o término do prazo para
o ajuizamento da demanda de revisão ou reforma da tutela antecipada. Seus efeitos não
poderão ser revertidos com a superestabilidade, mas a ausência de qualquer
reconhecimento judicial definitivo sobre o direito em discussão, não produzindo coisa
julgada material, possibilitará sua discussão para outros fins.
Trata-se, desta forma, de uma nova modalidade de estabilidade instituída pelo
Código, com a qual naturalmente, teremos de nos adaptar, tal como ocorre com tantas
outras mudanças empreendidas pela legislação processual ao longo do tempo.
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Exemplo contido em GOUVEIA FILHO, Roberto P. Campos; PEIXOTO, Ravi; COSTA, Eduardo José
da Fonseca. Estabilização, imutabilidade das eficácias antecipadas e eficácia da coisa julgada: uma versão
aperfeiçoada. cit. p. 572/573. Diversos outros exemplos são ali mencionados.
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3.16 – O persistente problema da diferenciação entre as tutelas cautelares e
satisfativas
Uma persistente celeuma será ressuscitada com o advento da nova sistemática do
Código: a distinção entre o que se configura medida cautelar ou satisfativa.
Trata-se de discussão que se encontrava fadada possuir apenas sabor histórico,
notadamente após a edição da Lei nº 10.444/2002, que instituíra a fungibilidade entre as
medidas de urgência. O NCPC, embora tenha extinguido a diferença entre os requisitos
autorizadores da concessão de ambas as medidas de urgência, bem como o procedimento
em caso de requerimento em caráter incidental, apresentou duas claras e distintas formas
de requerimentos em caráter antecedente, prevendo a estabilização somente para as
medidas ditas “antecipadas”.
Desta forma, muitas (novamente) serão as dúvidas acerca da natureza de eventuais
medidas requeridas que se encontrem em “zonas de penumbra”, nas quais a própria
doutrina discute se há natureza assecuratória ou já satisfativa.
É o célebre e já exaustivamente exemplificado caso da sustação de protesto, que
para alguns autores se consubstanciava em providência acautelatória 180, ao passo que para
outro setor da doutrina possuía natureza antecipatória181.
Do pouco que se colhe da jurisprudência até o momento é possível observar que
este problema já começou a se manifestar, como se denota do Agravo de Instrumento nº
2103392-29.2017.8.26.0000, de relatoria do Des. Djalma Lofrano Filho, do TJSP:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE
DE NATUREZA CAUTELAR. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. Pretensão da
agravante de ver reformada a r. decisão vergastada, por ausência dos requisitos
legais necessários, bem como para evitar a estabilização da medida. Equívoco
do Magistrado na capitulação da tutela concedida que, todavia, não obsta a
concessão da medida pretendida, pois presentes os requisitos previstos no art.
300 do CPC. Estabilização da tutela. Inadmissibilidade na hipótese de tutela
cautelar. Prestação de caução suficiente para a suspensão do crédito tributário
e, como corolário, manutenção da sustação do protesto. Inteligência do art.
151, II do CTN e art. 300, § 1º, do CPC. Precedentes desta E. 13º Câmara de
Direito Público. Decisão parcialmente reformada, a fim de se reconhecer que
não se trata, no caso, de situação que se amolda ao previsto no art. 304 do CPC,
motivo pelo qual não é possível estabilização da tutela concedida. Recurso
parcialmente provido
180

SILVA, Ovídio Baptista da. A Ação Cautelar Inominada no Direito Brasileiro. 4ª ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1992. p. 393-394.
181
Com o que concordamos. Por todos: ZAVASCKI, Teori. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva,
1997. p. 56.
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Conquanto tenha sido prevista a fungibilidade entre as tutelas de urgência (art.
305, p.u.), o que pode evitar com que uma medida requerida em lugar da outra seja
indeferida por questões formais, a manutenção da diferenciação é bastante relevante,
diante das consequências radicalmente distintas entre ambas.
A todo tempo, se estará correndo o risco de se utilizar de uma medida antecipatória
com fins de estabilização, mas, por conta do entendimento do magistrado ou do tribunal,
mesmo porque há casos que se situam nas chamadas “zonas de penumbra”, ter de
submeter o requerimento ao procedimento cautelar antecedente, com a obrigação de
formulação do pedido final (e vice-versa).
Revela-se, enfim, um problema sem solução 182, sendo difícil crer que, após
décadas de tentativas improfícuas de diferenciação entre as modalidades de tutela
sumária, a renovação de seu estudo neste momento possa resultar em um modelo
definitivo que estabeleça com segurança os critérios diferenciadores entre ambas, de tal
modo preciso a ponto de não mais ensejar situações como as contidas no julgado acima
mencionado.

182

Conforme vaticinado por Heitor Sica. SICA, Heitor Vitor Mendonça. Doze problemas e onze soluções
quanto à Chamada “estabilização da tutela antecipada. cit. p. 249-250.
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CONCLUSÃO

O advento do Novo Código de Processo Civil representou a inserção de um novo
regramento das tutelas sumárias no ordenamento jurídico brasileiro, com o objetivo de
abrandar os males que o tempo é capaz de provocar ao direito das partes e proporcionar
uma justiça efetiva e célere, em consonância com o preceito constitucional da razoável
duração do processo e do devido processo legal.
À disciplina das tutelas provisórias ocupou-se o Código nos arts. 294 a 311,
dividindo-as em tutela de urgência e tutela da evidência, fazendo com que não apenas as
situações em que há perigo na demora do provimento judicial definitivo podem ser objeto
de tutela provisória, mas também aquelas que a lei, previamente, entendeu como
suficientes para, diante da forte probabilidade de a parte ser titular do direito invocado,
inverter o ônus da espera do resultado final do processo, concedendo o bem da vida ao
requerente da medida sem a necessidade de se encontrar em situação de urgência.
Restou mantida a divisão da tutela de urgência em cautelar e antecipada, sob o já
conhecido marco diferenciador consubstanciado na sua aptidão para promover a
satisfação do direito material, com a entrega do bem da vida (quando será antecipada), ou
apenas assegurar a futura satisfação do direito material que é ou virá a ser objeto do
processo (quando será cautelar), com todas as naturais imperfeições conceituais e zonas
cinzentas que os institutos carregam há décadas.
Todavia, apesar desta manutenção, o Novo Código impôs um regime comum para
a concessão de ambas as modalidades de tutela de urgência em caráter incidental,
encerrando discussões que permeavam doutrina e jurisprudência à época do CPC /73, o
que sem dúvida é digno de encômios. A probabilidade do direito e o perigo da demora
constituem, assim, os requisitos necessários para a concessão tanto da tutela cautelar
quanto da tutela antecipada, havendo unificação dos requisitos e procedimentos para
ambas.
As discussões sobre a natureza cautelar ou satisfativa de determinada medida,
contudo, ainda se manterão vivas, não tendo o Código logrado alcançar uma
uniformização das tutelas de urgência apta a tornar estéreis discussões sobre o tema, o
que ambicionava a comissão de juristas responsável pela apresentação do anteprojeto, no
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qual não constava diferenças procedimentais entre os regimes de requerimento de
quaisquer das modalidades de tutela provisória. Ainda que a fungibilidade tenha sido a
marca característica também dos procedimentos em caráter antecedente, não há como não
prever que a ressuscitação desta antiga discussão poderá causar embaraços na aplicação
desta nova sistemática.
Apesar da uniformização do regramento da concessão em caráter incidental, o
NCPC veio a prever diferentes procedimentos quando a tutela de urgência é requerida em
caráter antecedente, seguindo o regramento da tutela antecipada os arts. 303 e 304 e o da
tutela cautelar os arts. 305 e ss.
Neste ponto, também de forma louvável, foi extinta a figura do “processo
principal” ao qual a medida cautelar se vincula necessariamente. Como é dotada de
referibilidade, deverá a tutela cautelar, naturalmente, estar ligada a um direito material
acautelado que será objeto de um pedido principal de tutela definitiva satisfativa.
No entanto, não mais será necessário o estabelecimento de duas relações jurídicas
processuais distintas para cada um dos pedidos, sendo o pedido principal realizado nos
mesmos autos em que requerida a medida cautelar em caráter antecedente.
O mais polêmico e inovador regime, por sua vez, é o da tutela de urgência
antecipada requerida em caráter antecedente. Sua inovação, entretanto, foi proporcional
à forma tímida em que tratada pelo Código, regulada em apenas dois artigos, notadamente
insuficientes para dar cabo de todas as dúvidas que envolveriam a aplicação do novo
instituto.
Além de tímida, a regulação revelou-se deveras confusa, aparentemente criando
uma ligação necessária entre os dois institutos regulados nos arts. 303 e 304: o
procedimento de requerimento da tutela de provisória urgência antecipada em caráter
antecedente e a estabilização dos efeitos da tutela provisória.
O modelo clássico idealizado se assemelha bastante ao que ocorre na “ação
monitória”: uma decisão baseada em cognição sumária que, caso não impugnada pela
parte requerida, virá a adquirir certa estabilidade, possibilitando sua execução de forma
definitiva, a despeito dos distintos meios processuais que visem à reforma ou cassação da
decisão estabilizada. Procede-se a uma desvinculação necessária da tutela sumária à tutela
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definitiva, permitindo, de uma forma geral, que uma decisão baseada em cognição
superficial possa regular o litígio instaurado.
A técnica, não por acaso, foi considerada uma forma geral de monitorização das
tutelas de urgência, pelo que se há falar em um microssistema de técnicas monitórias no
NCPC, buscando o regime dos arts. 303/304 naquele disciplinado nos arts. 700/702
algumas normas que supram lacunas ali contidas.
Como exemplo, tem-se a regulação da distribuição dos ônus da sucumbência, não
discriminados nos arts. 303/304, de onde se deve buscar, no regime da ação monitória, a
resposta, levando à conclusão de que, caso não haja recurso e a decisão se estabilize, o
réu estará isento de custas processuais e arcará com honorários advocatícios à razão de
cinco por cento.
Entretanto, por meio da premissa que norteou o presente estudo, calcada no
máximo aproveitamento dos novos institutos, como supõe-se ter sido a intenção do
legislador, sem descurar de suas opções políticas, das normas constitucionais
fundamentais e dos próprios limites interpretativos que o texto impõe, buscou-se
demonstrar que, embora em muito se relacionem os dispositivos em questão, não possuem
uma relação de vínculo recíproco e necessário.
Ou seja, nem toda a tutela provisória de urgência de caráter satisfativo
(antecipado) concedida em caráter antecedente estará sujeita à estabilização, assim como
nem sempre a estabilização da tutela provisória virá de um requerimento em forma
antecedente, e nem mesmo, obrigatoriamente, de tutela de urgência.
O requerimento de forma antecedente, com toda a simplicidade formal que atrai,
como dita o art. 303, se consubstancia em uma verdadeira opção do requerente da medida,
inexistindo diferenças entre as situações urgentes hábeis a ensejar a concessão, de forma
liminar, da tutela de urgência requerida em caráter incidental ou antecedente.
Eventuais abusos, por um lado, deverão ser coibidos. Todavia, não se poderá
ignorar que a “urgência contemporânea à propositura da ação” preconizada no NCPC não
se constitui em uma nova modalidade de urgência, sendo nada mais do que aquela que,
desde sempre, permitiu que a tutela de urgência antecipada fosse deferida em sede
liminar, algo tão comum no cotidiano forense.
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Abre-se a possibilidade do uso deste mecanismo para aqueles jurisdicionados que
se encontrem em uma situação urgente tal que não permita uma completa discriminação
dos pedidos que serão formulados e a integral instrução da petição inicial ao mesmo
tempo em que se permite que outros demandantes que não estejam necessariamente na
mesma situação assim o façam, desde que a urgência seja capaz de ocasionar um pedido
liminar da tutela provisória.
Com base nesta ideia da separação dos institutos que, igualmente, se poderá
vislumbrar que a tutela provisória concedida em caráter incidental também poderá estar
sujeita à estabilização, desde que concedida de forma liminar, o que não provocará
qualquer embaraço no procedimento idealizado pelo Código. Estará a medida se sujeita
aos mesmos básicos requisitos que constituem a base da estabilização, quais sejam, as
manifestações de vontade e contentamento com a tutela sumária por parte de demandante
e demandado.
E não apenas a tutela de urgência antecipada, mas também a tutela da evidência
de caráter satisfativo poderá ser objeto de estabilização, desde que requerida nestes termos
pela parte autora, com a indicação de que pretende se valer do benefício da estabilização,
o que deverá, em todos os casos, ser muito bem alertado à parte contrária tanto na decisão
concessiva quanto no mandado de intimação. A ciência de que sua conduta
propositalmente inerte ao não interpor o recurso correspondente irá resultar na
estabilização da tutela provisória é necessário requisito para a ultimação de tal efeito.
A tutela cautelar, por sua vez, não será passível de estabilização, uma vez que sua
própria natureza assecuratória e essencialmente temporária tornaria inconveniente a
submissão a tal regime, embora se reconheça que, nas primeiras fases do processo
legislativo que culminou com a edição do NCPC, a estabilização das medidas cautelares
também seria possível, revelando que, ao fim e ao cabo, tratou-se de uma (correta) opção
legislativa.
Outra opção política do legislador fora a necessidade de interposição do recurso
por parte do réu com o objetivo de impedir que a tutela provisória concedida se estabilize.
Outros meios como um pedido de reconsideração ou mesmo uma contestação apresentada
em momento completamente inadequado (caso seja requerida e tutela provisória em
caráter antecipado), caso levados ao conhecimento do juízo e apreciados em seus termos
antes do fim do prazo para a interposição do recurso poderão até ocasionar uma
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reconsideração da decisão diante de eventuais novos elementos trazidos ao conhecimento
do magistrado, embora sua esfera de atuação, neste momento do processo, seja bastante
reduzida diante da decisão provisória antes proferida.
Tais expedientes, contudo, não poderão barrar a estabilização caso se encerre o
prazo para interposição do recurso, medida que o legislador considerou necessária, e não
representando qualquer óbice ao acesso à justiça e ao contraditório.
Além do agravo de instrumento, o agravo interno também poderá ser o recurso
interposto para fins do que consta no art. 304, desde que sejam realizadas as devidas
adaptações procedimentais, sempre com o objetivo de permitir a estabilização quando as
partes com ela se contentam, o que se revela benéfico para a distribuição da justiça.
Igualmente, da conjugada leitura dos dispositivos legais que regulam a matéria, a
interpretação acerca do procedimento proposto que mais se coaduna com o objetivo do
instituto, estimulando a estabilização, é aquela que entende ser desnecessário o
aditamento da inicial caso o réu não interponha o recurso, relegando, ainda, o termo inicial
do prazo para a realização deste aditamento somente para após o término do prazo
recursal, quando enfim o autor saberá se consumou-se ou não a estabilização pela qual
havia optado ao ajuizar a demanda (se fez opção pela cognição exauriente terá de aditar
a inicial de qualquer modo).
Uma vez operada a estabilização, ambas as partes disporão de dois anos para
ingressarem com ação que vise obter a tutela definitiva, reformando, anulando,
modificando ou confirmando a tutela provisória concedida. Embora a “confirmação” não
conste da literalidade do § 2o do art. 304, não se pode negar, sob pena de ferir o acesso à
justiça, que o autor também ingresse com a demanda, visando a cognição exauriente e
uma solução que atinja a coisa julgada, mesmo porque o próprio dispositivo legal também
indica que qualquer das partes é legitimada a ingressar com a demanda.
No bojo desta ação revisional, também poderá ser concedida tutela de urgência
em favor do réu primitivo (agora autor), sendo mantidas as mesmas regras de distribuição
do ônus da prova existentes ao tempo do apresentação do pedido de tutela provisória em
caráter antecedente. Ou seja, por se tratar do prosseguimento de uma discussão já iniciada
no procedimento anterior, a necessidade do ajuizamento de uma outra demanda a fim de
revogar a decisão antecipatória não gera a inversão do ônus da prova contra o réu, mas
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tão somente, em decorrência da estabilização, o ônus de provocar a cognição exauriente.
Também não se descarta a hipótese de haver a estabilização nesta nova demanda, caso
preenchidos seus requisitos.
A ação revisional, no entanto, não poderá ser ajuizada por tempo indefinido. Ao
contrário das tendências verificadas no direito estrangeiro, que deixam a possibilidade de
revisão ou reforma da tutela provisória ao sabor do direito material, de acordo com os
prazos prescricionais ou decadenciais a que estejam eventualmente sujeitos, o legislador
ordinário optou por estabelecer um prazo fixo de dois anos para o ajuizamento desta
demanda.
Esta limitação temporal gerou uma diversidade de dúvidas e discussões na
doutrina, na medida em que o § 6o do art. 304 deixou claro que a decisão não fará coisa
julgada, mas somente poderá ser revista por meio da ação revisional específica naquele
prazo, gerando uma nova situação de estabilidade no âmbito do direito brasileiro.
Coisa julgada, de fato, não haverá. O que ocorrerá, ao fim e ao cabo, com a decisão
superestabilizada, será a imutabilidade das eficácias antecipadas, uma gradação de
estabilização que se põe entre a estabilização operada após a não interposição do recurso
e a coisa julgada. O direito poderá ser discutido em ação de cognição exauriente após os
dois anos, mas não se poderá determinar o desfazimento dos efeitos já imutabilizados, ou
uma providência que venha a desfazê-lo (em muitos casos a própria natureza da
providência antecipada não permite seu desfazimento). Outros fins, no entanto, poderão
ser buscados com a demanda, como indenizações decorrentes da efetivação da tutela
provisória.
Em suma, deve-se compreender que, dentro do chamado “modelo multiportas”,
estão incluídas não apenas alternativas ao poder judiciário (como a arbitragem) e ao
modelo clássico de heterocomposição (com estímulos à mediação e conciliação), mas
também, de uma forma geral, a oferta de diversos meios de solução do conflito que se
revelem adequados aos contornos da controvérsia.
Diante deste quadro (mas não exclusivamente por isto) é que aportam tanto a
possibilidade de se requerer em caráter antecedente a tutela de urgência antecipada,
entendendo-a como uma opção geral ao requerente que se diga encontrar em situação
urgente, quanto a estabilização dos efeitos da tutela provisória. Dois institutos que não se
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confundem e que se encontram a serviço de uma solução efetiva, célere e adequada de
conflitos.
As interpretações propostas, como afirmado, podem tornar o uso destas técnicas
processuais mais fluido, frequente e descomplicado, tendo em vista a forma confusa como
restou consagrada no texto final do código. Seu amplo e adequado aproveitamento, se
bem inserido no cotidiano forense, possui forte potencial de contribuição na consecução
do acesso à justiça como um dos primados constitucionais e principais objetivos do Novo
CPC.
Inobstante, outros obstáculos que transcendem à mera codificação, mas que estão
arraigados no próprio inconsciente do julgador, oriundos de ultrapassadas concepções
atinentes ao positivismo jurídico, haverão de ser ultrapassados para que seja
proporcionado um real e efetivo aproveitamento do instituto.
Com relevo, neste âmbito, a questão da discricionariedade judicial, inexistente no
contexto do Estado Democrático de Direito. A decisão discricionária, pautada na
subjetividade do intérprete, não se dá por critérios jurídicos, revelando-se antidemocrática
e atentatória à isonomia e à segurança jurídica.
Ademais, ainda se aproximam do real intento da estabilização, ao conferir solução
estável do conflito com a utilização escassa, porém suficiente, de atividades processuais.
A conformação com a solução contida na tutela provisória, relembre-se, é manifestada
pelas partes, havendo benefícios para ambas, notadamente com relação aos custos que o
processo gera, lhes sendo lícito, ainda, a busca por decisão definitiva após a estabilização,
caso entendam que melhor sorte lhes assistirá quando a cognição for plena.
Não se espera, tal como qualquer outra técnica processual, que o regime de
estabilização opere como uma espécie de “fórmula mágica” no âmbito de nossos já tão
congestionados tribunais. Nem tampouco que seja a rapidez na solução da controvérsia,
de fato, o único ou o maior anseio das partes, da mesma forma em que, ainda, a
importação de modelos estrangeiros à uma realidade distinta de sociedade, formação e
atuação de operadores do direito possa minar por completo a sua efetividade 183.
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Tratam-se de três dos mitos sobre o futuro da justiça enunciados por Barbosa Moreira no final do século
XX, que preservam sua atualidade e relevância. BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O futuro da Justiça:
alguns mitos. Temas de direito processual: oitava série. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 1-11.
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Entretanto, a tentativa é louvável. A técnica possui um potencial considerável de
proporcionar uma nova forma de distribuição da justiça, abreviando litígios e
solucionando-os adequadamente. Contudo, as diversas dúvidas oriundas de seu
insuficiente e lacônico tratamento no texto legal poderão acabar relegando o
procedimento ao ostracismo. A insegurança jurídica oriunda da dispersão de
entendimentos sobre o tema e a natural resistência a esta nova formatação serão desafios
que partes, magistrados e advogados terão de vencer até que, com o uso corrente, a técnica
se insira por completo no cotidiano forense.
Por fim, ainda antes de se enfrentar toda a problemática, outros obstáculos que
transcendem à mera codificação, mas que estão arraigados no próprio inconsciente do
julgador, oriundos de ultrapassadas concepções atinentes ao positivismo jurídico, haverão
de ser ultrapassados para que seja proporcionado um real e efetivo aproveitamento do
instituto.
Com relevo, neste âmbito, a questão da discricionariedade judicial, inexistente no
contexto do Estado Democrático de Direito. A decisão discricionária, pautada na
subjetividade do intérprete, não se dá por critérios jurídicos, revelando-se antidemocrática
e atentatória à isonomia e à segurança jurídica.
Efeito algum terá, portanto, a adequada interpretação destas novas e sofisticadas
técnicas se, ao requerer a concessão da medida, no mais das vezes urgente e necessária,
estiver o jurisdicionado a mercê da consciência solitária e do senso de justiça do julgador,
sendo este outro (e complexo) desafio a ser enfrentado por todos que se ocupam do estudo
e aplicação do direito.
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