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RESUMO 

 

A antecipação da tutela de urgência com natureza satisfativa, como espécie de tutela 

provisória, e, portanto, provimento jurisdicional diferenciado, sendo norteado pela celeridade, 

desponta como alternativa à morosidade da Jurisdição. Em verdade, a lentidão para satisfazer 

o direito tutelado promove um sério entrave para o efetivo prestamento jurisdicional, pois 

ocasiona factual refusão do acesso à justiça, bem como descrença na legítima jurisdição do 

Estado. A tutela provisória de urgência, não obstante, necessita da existência de dois 

requisitos, quais sejam: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo (periculum in mora). Quando antecipada, por meio de cognição 

sumária, satisfaz a consumação do direito material, sendo, em substância, a tutela final 

prestada mediante a técnica de antecipação. A estabilidade da antecipação de tutela, por sua 

vez, é uma inovação processual no ordenamento jurídico brasileiro positivada pelo novo 

Código de Processo Civil, Lei n° 13.105/15. De acordo com a previsão legal do código, 

quando a urgência for contemporânea ao ajuizamento da ação, é possível limitar o pedido 

inicial à requisição da tutela antecipada e ao prenúncio do pedido de tutela final, devendo, 

porém, expor a lide, o direito pretendido e o perigo da demora. Permite-se isso tendo em vista 

a urgência já existente e os obstáculos para, dentro de pouco tempo, juntar todos os 

fundamentos essenciais para a instrução da petição inicial e formulação do pedido de tutela 

satisfativa definitiva. Assim, é possível requerer a tutela antecipada de forma antecedente, ou 

seja, antes de ser proposta a ação que postula a tutela final. O réu, quando não apresenta 

objeção à concessão da tutela antecipada antecedente, ocasiona a estabilização dos efeitos da 

tutela concedida e a extinção do processo. Logo, a antecipação de tutela antecedente é 

passível de estabilidade em decorrência da inação do réu e tem como finalidade obstar o 

perigo da demora com a concessão da tutela antecipada, assim como proporcionar efetivas e 

contínuas repercussões diante da constatada inércia do demandado. No entanto, a novidade 

processual que prevê a possibilidade da estabilização da tutela antecipada e as nuances e 

particularidades dos dispositivos legais que discorrem sobre o tema geram uma série de 

questionamentos e dilemas que estão sendo discutidos pela doutrina e analisados, nos casos 

concretos, pelos juízes e tribunais.  

 

Palavras-chave: Tutela satisfativa. Antecipação. Estabilidade. Código de Processo Civil de 

2015.  

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The anticipation of guardianship with a satisfying nature, as a kind of provisional 

guardianship, and therefore, differentiated jurisdictional provision, being guided by celerity, 

emerges as an alternative to the jurisdiction delays. In truth, the slowness to satisfy the 

tutelage law promotes a serious impediment to the effective rendering, as it causes a factual 

re-opening of access to justice, as well as disbelief in the legitimate jurisdiction of the State. 

However, provisional guardianship requires the existence of two requirements, namely: the 

probability of the right (fumus boni iuris) and danger of harm or risk to the useful result of the 

process (periculum in mora). Once anticipated, by means of summary cognition, it satisfies 

the consummation of the material right, being, in substance, the final guardianship provided 

by the anticipation method. The stability of the guardianship, in turn, is a procedural 

innovation in the Brazilian legal system positively valued by the new Code of Civil 

Procedure, Law 13.105/15. According to the legal provision of the code, when the urgency is 

contemporaneous with the filing of the action, it is possible to limit the initial request to the 

request of the guardianship anticipated and to the foreshadowing of the request for final 

guardianship, but must expose the right, and the danger of delay. This is allowed in view of 

the existing urgency and the obstacles to, within a short time, gather all the essential 

foundations for the instruction of the initial petition and formulation of the request for final 

satisfaction. Thus, it is possible to request guardianship in an antecedent way before the action 

that leads to the final guardianship that is actually proposed. When the defendant does not 

object to the granting of the antecedent advance protection, causes the stabilization of the 

effects of the guardianship granted and the extinction of the process. Therefore, the 

anticipation of guardianship is susceptible to stability due to the inaction of the defendant and 

it is intended to avoid the danger of delay with the granting of early protection, as well as to 

provide effective and continuous repercussions in the face of the defendant's proven inaction. 

However, the procedural novelty that foresees the possibility of stabilizing the guardianship 

anticipated and the nuances and particularities of the legal devices that discuss the subject 

generate a series of questions and dilemmas that are being discussed by the doctrine and 

analyzed, in concrete cases, by judges and courts. 

 

Key words: Satisfying guardianship. Anticipation. Stability. Code of Civil Procedure 2015. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Código de Processo Civil de 2015, incentivado pela doutrina pátria e inspirado no 

direito estrangeiro (italiano e francês), bem como na técnica aplicada na ação monitória, 

inovou no ordenamento jurídico brasileiro ao apresentar a viabilidade de a antecipação de 

tutela satisfativa requerida de forma antecedente se tornar estável, conforme as disposições 

previstas nos artigos 303 e 304 do CPC/15. 

De acordo com a previsão legal, quando a urgência for contemporânea ao ajuizamento 

da ação, é possível limitar o pedido inicial à requisição da tutela antecipada e ao prenúncio do 

pedido de tutela final, devendo, porém, expor a lide, o direito pretendido e o perigo da 

demora.  

Permite-se isso tendo em vista a urgência já existente e os obstáculos para, dentro de 

pouco tempo, juntar todos os fundamentos essenciais para a instrução da petição inicial e 

formulação do pedido de tutela satisfativa definitiva.  

Assim, o autor pode requerer a tutela antecipada de forma antecedente, ou seja, antes 

de ser proposta a ação que postula a tutela final. O réu, por sua vez, quando não apresenta 

objeção à concessão da tutela antecipada antecedente, ocasiona a estabilização dos efeitos da 

tutela concedida e a extinção do processo.  

Logo, a antecipação de tutela antecedente formulada pelo autor é passível de 

estabilidade em decorrência da inação do réu e tem como finalidade obstar o perigo da 

demora com a concessão da tutela antecipada, assim como proporcionar efetivas e continuas 

repercussões diante da constatada inércia.  

No entanto, a novidade processual que prevê a possibilidade da estabilização da tutela 

antecipada e as nuances e particularidades dos dispositivos legais que discorrem sobre o tema 

geram uma série de questionamentos e dilemas que estão sendo discutidos pela doutrina e 

analisados, nos casos concretos, pelos juízes e tribunais.  

Com efeito, dentre as problemáticas decorrentes da positivação do instituto, entende-se 

que são de extrema relevância: a impugnação à tutela antecipada concedida de forma 

antecedente; as situações que, embora ocorra a concessão antecedente da tutela antecipada e 

inexista objeção à decisão concessória, são insuscetíveis de estabilização devido as suas 

peculiaridades; a ação para revisar a tutela antecipada estável; e, por fim, a eficácia dos efeitos 

da tutela estabilizada e o questionamento quanto à formação de coisa julgada material.   

No mais, subsiste debate em relação à necessidade de aditamento do pedido 

antecedente caso suceda a inação do réu; à concepção da emenda ao pedido inicial; à 
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viabilidade da antecipação de tutela satisfativa requerida de forma incidental e concedida 

liminarmente se tornar estável; e à estabilidade em desfavor da Fazenda Pública.  

Portanto, neste trabalho, buscou-se abordar as discussões doutrinarias decorrentes da 

positivação da técnica processual e observar, mediante pesquisa em alguns julgados que 

versaram sobre o tema, como os juízes e os tribunais estão interpretando a possibilidade de 

estabilização da tutela antecipada em caráter antecedente. 

Frisa-se, por fim, o intuito de contribuir com as discussões sobre a previsão de 

estabilidade da antecipação de tutela satisfativa, assim como salientar a posição deste 

trabalho. 
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2. A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SATISFATIVA E O PROCEDIMENTO 

ANTECEDENTE  

 

A tutela jurisdicional pode, de forma provisória, ser assegurada ou satisfeita através de 

um provimento diferenciado, que se distingue do convencional pela celeridade decorrente de 

uma cognição sumária. Essa tutela provisória, conforme o Código de Processo Civil de 2015, 

embasa-se na evidência ou na urgência. 

A tutela provisória baseada na urgência, por sua vez, pode ter natureza cautelar ou 

antecipada. Quando antecipada, por meio de cognição sumária, satisfaz a consumação do 

direito material, sendo, em substância, a tutela final prestada mediante a técnica de 

antecipação. 

Com efeito, é possível antecipar a tutela pretendida por meio de um pedido incidental 

ou através de um procedimento antecedente. A possibilidade de a antecipação de tutela ser 

concedida em caráter antecedente, ou seja, antes da formulação do pedido de tutela definitiva, 

é uma inovação no ordenamento jurídico brasileiro promovida pela vigente Lei processual
1
. 

À vista disso, faz-se uma sucinta definição de tutela provisória, considerando-se o fato 

de ser um provimento jurisdicional diferenciado norteado pela celeridade e advindo de uma 

cognição sumária. Em seguida, discorre-se brevemente sobre as espécies de tutela provisória, 

adentrando, então, na temática da antecipação de tutela satisfativa e o procedimento 

antecedente.   

 

2.1. A tutela provisória no Código de Processo Civil de 2015 

 

A tutela provisória, sendo um provimento jurisdicional diferenciado, desponta como 

alternativa à morosidade da Jurisdição. Em verdade, a lentidão para satisfazer o direito 

tutelado promove um sério entrave para o efetivo prestamento jurisdicional, pois ocasiona 

factual refusão do acesso à justiça, bem como descrença na legítima jurisdição do Estado.   

Antônio Carlos Cintra, Ada Pellegrini e Cândido Dinamarco (2015, p. 34) dissertam 

que “a fluência incontrolada do tempo é vista pela ordem jurídica como um fator de possíveis 

corrosões de direitos ou de inabilitação do processo a cumprir sua missão de dar efetividade a 

estes, solucionando conflitos e pacificando pessoas ou grupos com justiça”.  

A partir disso, os autores discorrem: 

                                                      
1
Lei n°13.105/15, a qual, consoante disposição do artigo 1.045, entrou em vigor após decorrido 1 (um) ano da 

data de sua publicação oficial, tendo esta ocorrido em 18 de março de 2015. 
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É nesse quadro que se situam as disposições com as quais a lei institui instrumentos 

destinados a neutralizar os males do tempo, aludindo a este como o tempo-inimigo. 

O fundamento mais elevado dessas disposições e da sistemática das medidas 

urgentes no direito processual é a promessa constitucional de tutela jurisdicional, a 

qual se desdobra no trinômio adequação-tempestividade-efetividade (Kazuo 

Watanabe). Para o integral cumprimento dessa promessa com a busca da plena 

satisfação de direitos pela via do processo, a garantia do acesso à justiça, contida no 

art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal, deve ser lida como portadora do 

propósito de oferecer tutelas jurisdicionais que sejam adequadas segundo o direito 

(decisões justas), que efetivamente produzam os resultados desejados (efetividade) e 

que cheguem em tempo, antes que os direitos pereçam ou sejam deteriorados ou 

insuportavelmente enfraquecidos (tempestividade). Oferecer medidas jurisdicionais 

urgentes significa, pois, dar integral cumprimento a essa disposição constitucional. 

 

Nessa perspectiva, a medida jurisdicional diferenciada resulta na capacidade de 

viabilizar a efetividade do processo como mecanismo de pacificação de conflitos e 

cumprimento do anseio real do direito, visto que se diferencia da concepção de tutela 

jurisdicional ordinária.  

Conforme leciona Ricardo de Barros Leonel (2010, p. 25), trata-se de um amparo 

jurídico resultante de procedimentos especiais norteados pela celeridade, sendo a prestação 

jurisdicional efetivada por meio de uma cognição sumária.   

Assim, a tutela jurisdicional diferenciada “é a proteção concedida em via jurisdicional 

mediante meios processuais particularmente ágeis e com fundamento em uma cognição 

sumária.” (DINAMARCO, 2002, p. 735). 

Em relação à cognição utilizada para a concessão da tutela jurisdicional diferenciada, 

Humberto Theodoro Júnior (2015, p. 791) expressa que as “técnicas de sumarização” são 

criadas para que “o custo da duração do processo seja melhor distribuído, e não mais continue 

a recair sobre quem apresenta, no momento, ser o merecedor da tutela da Justiça”.  

De fato, procura-se através da cognição sumária “um juízo de probabilidade e de 

verossimilhança” (CALAMANDREI, 2002, p. 99).  

Todavia, é necessário ressaltar o caráter não definitivo da cognição, pois, consoante as 

lições de Giuseppe Chiovenda (2002, p. 291), sinônima de cognição incompleta, uma vez que 

é parcial no plano horizontal e superficial no plano vertical.  

Logo, a tutela concedida de forma provisória, por ser um procedimento especial 

norteado pela celeridade e advindo de uma cognição incompleta, institui-se mediante uma 

análise não tão profunda da demanda e, por isso, passível de revogação ou modificação a 

qualquer momento.  

Assim, embora a tutela provisória conceda, mediante uma cognição sumária, eficácia 

imediata à tutela pretendida, será sucedida por uma tutela definitiva, que a confirme, revogue 

ou modifique (DIDIER JR.; BRAGA; OLIVEIRA, 2016, p. 582). 
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Não obstante, enquanto pendente o processo que discute a tutela jurisdicional 

definitiva, tem sua eficácia conservada (art. 296, CPC) e a garantia de uma motivação clara e 

precisa do convencimento do juízo que, por ventura, revogue ou modifique a tutela concedida 

provisoriamente (art. 298, CPC). 

O artigo 294, iniciando as disposições gerais do Livro V (Da Tutela Provisória) da 

Parte Geral do CPC/2015, expõe que a tutela provisória pode ser fundamentada na urgência 

ou na evidência. 

A tutela provisória embasada na evidência, novidade trazida pelo vigente código 

processual, deve ser concedida, sem a necessidade de comprovação de perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo, no momento em que advir as situações previstas nos 

incisos do artigo 311 do CPC
2
. 

Luiz Fux (2011, p. 18), apreciando a possibilidade de a evidência fundamentar a 

antecipação de tutela, diz ser “a tutela antecipada que dispensa o risco de dano para ser 

deferida, na medida em que se funda em direito irretorquível da parte que inicia a demanda”. 

Daniel Mitidiero (2017, págs. 158 e 159) pondera que essa tutela visa a promover a 

“igualdade substancial” entre as partes.  

Nas palavras do autor: 

A necessidade de tutela adequada aos direitos impõe ao legislador 

infraconstitucional não só o dever de viabilizar a técnica antecipatória diante do 

perigo na demora, isto é, nos casos em que a tutela jurisdicional deve ser prestada de 

forma urgente, mas também nos casos em que a evidência do direito postulado em 

juízo não justifica qualquer retardo na sua realização. E isso porque, a uma, é 

profundamente injusto fazer com que a parte aguarde para fruição de um direito 

evidente à luz do direito fundamental à tempestividade da tutela jurisdicional (art. 

5.º, LXXVIII, CF), e, a duas, quem deve pagar pelo tempo da instrução do processo 

não é a parte que muito provavelmente tem razão na sua postulação, mas a parte que 

dela precisa para mostrar que tem razão nas suas alegações, sob pena de 

invariavelmente o tempo do processo ser jogado nas costas do autor, 

independentemente de quão provável seja sua posição processual, com evidente 

afronta à igualdade no processo (arts. 5.º, I, CF, e 125, I, CPC). 

 

Portanto, nos casos em que a evidência do direito postulado em juízo não justifica 

qualquer retardo na sua realização, deve ser concedida a tutela provisória de evidência, pois, 

conforme Mitidiero, é profundamente injusto fazer com que a parte aguarde para fruição de 

um direito evidente, uma vez que, na verdade, quem deve pagar pelo tempo da instrução do 

                                                      
2
Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto 

propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - 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; IV - a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar 

dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.  
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processo não é a parte que muito provavelmente tem razão na sua postulação. 

Diante do exposto, adentra-se, finalmente, na temática da tutela provisória 

fundamentada na urgência, a qual, de acordo com o artigo 300 da Lei processual civil, “será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

 

2.2. A tutela de urgência com natureza cautelar ou satisfativa (antecipada) 

 

A tutela de urgência, por conseguinte, necessita da existência de dois requisitos, quais 

sejam: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo (periculum in mora). 

Desse modo, em causas de excepcional urgência na garantia do direito violado ou 

ameaçado de lesão, nas quais contem um conjunto probatório pré-constituído e 

verossimilhança nas alegações, autoriza-se a concessão provisória dos efeitos da tutela 

jurisdicional definitiva. Nessas situações, a consecução do direito não pode esperar a extensa 

dilação da sentença final.  

Com efeito, urgência “é a situação de perigo eminente que recai sobre o processo, 

sobre a eficácia da futura prestação jurisdicional ou sobre o direito material pleiteado” 

(GRECO, 2016, p. 198). Essa circunstância faz imprescindível a concessão da tutela 

provisória de urgência, pois, de acordo com Leonardo Greco, há “a impossibilidade concreta 

de evitá-la através do desenvolvimento e da conclusão normal da própria atividade cognitiva 

ou executiva”. 

Humberto Theodoro Júnior (2015, págs. 806 e 807) comenta que para a obtenção da 

tutela provisória de urgência “não é preciso demonstrar-se cabalmente a existência do direito 

material em risco, mesmo porque esse, frequentemente, é litigioso e só terá sua comprovação 

e declaração no final do processo”. Em virtude disso, o direito em perigo necessita apenas se 

demonstrar como o interesse que justifica o “direito de ação”, isto é, o direito ao processo de 

mérito. 

Assim, Fredie Didier Júnior, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira 

(2016, p. 607), explanando sobre a tutela de urgência, que, consoante o parágrafo único do 

artigo 294, pode ser de natureza cautelar ou antecipada, explicam: 

A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em 

ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da 

probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni iuris") e, 

junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 
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representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art. 300, CPC). 

 

Destarte, constata-se, em conformidade com a explicação dos autores, que o 

Enunciado n. 143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis preceitua a superação, 

mediante a redação do art. 300, caput, da “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”. 

Porém, conforme o §3° do art. 300, a concessão da tutela de urgência satisfativa requer 

o preenchimento de um pressuposto específico, que consiste na reversibilidade dos efeitos da 

decisão antecipatória, demonstrando, assim, a provisoriedade da tutela.  

Dessa forma, “exige-se que os efeitos da tutela provisória satisfativa (ou antecipada) 

sejam reversíveis, que seja possível retornar-se ao status quo ante caso se constate, no curso 

do processo, que deve ser alterada ou revogada” (DIDIER JR.; BRAGA; OLIVEIRA, 2016, 

págs. 612 e 613). 

Contudo, é frisada a necessidade de atenuar essa previsão legal para que se preserve o 

instituto, pois aplicada sem a devida ponderação ao caso concreto, pode acarretar na 

inutilização da tutela provisória antecipada. 

Nessa linha, a vedação da concessão da tutela de urgência em virtude de 

irreversibilidade “não deve prevalecer nos casos em que o dano ou o risco que se quer evitar 

ou minimizar é qualitativamente mais importante para o requerente do que para o requerido” 

(BUENO, 2015, p. 219). Entende-se que o rigor literal previsto na ordem legal é afastado com 

fundamento no princípio da proporcionalidade
3
, que decorre do modelo constitucional do 

sistema. 

Além disso, para a concessão da tutela de urgência, conforme o caso concreto e 

ressalvada a situação do economicamente hipossuficiente, pode-se exigir prestação de caução 

dos danos que, a priori, serão suportados pela parte adversa (art. 300, §1°).  

No mais, pode ser concedida liminarmente (ab initio do processo e inaudita altera 

parte, ou seja, no início do processo e sem a oitiva prévia da parte contrária) ou após 

justificação prévia
4
, conforme o §2° do art. 300. 

                                                      
3
“Por proporcionalidade entende-se o justo equilíbrio entre os meios empregados e os fins a serem alcançados. E 

o princípio desdobra-se nos seguintes subprincípios: (a) adequação, ou seja a aptidão da medida para atingir os 

objetivos pretendidos; (b) necessidade, como exigência de limitar um direito para proteger outro, igualmente 

relevante; (c) proporcionalidade estrita, como escolha baseada na ponderação da relação existente entre os meios 

e os fins, ou seja, entre a restrição imposta (que não deve aniquilar o direito) e a vantagem conseguida, o que 

importa (d) a não excessividade.” (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 2015, p. 101). 
4
“A justificação prévia, cabe anotar, é alternativa àqueles casos em que os pressupostos para a concessão da 

tutela de urgência não são passíveis de demonstração com a própria petição inicial (prova documental, ata 

notarial ou estudo técnico), sendo o caso, por exemplo, de ouvir testemunhas ou o próprio requerente da medida, 
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 A tutela de urgência com natureza cautelar, por seu turno, caracteriza-se pelo fato de 

ser “uma forma especial de proteção jurisdicional de simples segurança, equivalente a uma 

forma de tutela preventiva e não satisfativa do pressuposto e provável direito material ou 

processual a que se presta auxílio judicial” (BAPTISTA DA SILVA, 2009, p. 03). 

Logo, a tutela cautelar tem atributo conservativo, posto que, visando afastar riscos e 

assegurar o resultado útil do processo, propicia a vindoura satisfação do direito, enquanto que 

a tutela antecipada proporciona, de antemão, os efeitos do direito tutelado, embora 

provisoriamente.  

Pontes de Miranda define, de maneira muito didática, a diferença básica entre as 

referidas tutelas, “a tutela cautelar garante para satisfazer e a tutela antecipada satisfaz para 

garantir” (1974, págs. 14 e 15). 

De fato, a tutela de urgência com natureza antecipada, que satisfaz de imediato, no 

todo ou em parte, os efeitos da tutela jurisdicional discutida, é um instituto deslindado com 

base no princípio da necessidade, visto que a morosa prestação jurisdicional definitiva enseja 

uma justiça ardilosa. 

Nessa linha, “a tutela de urgência é satisfativa quando, para evitar ou fazer cessar o 

perigo de dano, confere, provisoriamente, ao autor a garantia imediata das vantagens de 

direito material para as quais se busca a tutela definitiva” (THEODORO JÚNIOR, 2015, p. 

851).  

Em verdade, o objeto da tutela satisfativa de urgência se confunde, no todo ou em 

parte, com o objeto do pedido principal. Portanto, a antecipação da tutela satisfativa 

possibilita a parte, ainda que provisoriamente, desfrutar dos efeitos da eventual concessão da 

tutela jurisdicional pretendida de forma definitiva no pedido final. Desse modo, discorre 

Theodoro Júnior (2015, págs. 851 e 852): 

Assim, a tutela de urgência satisfativa tem utilidade em casos de ameaça não à 

utilidade do processo, mas ao próprio direito subjetivo material da parte, que não se 

acha em condições de aguardar o desfecho natural do processo ordinário. De certa 

forma, o juiz, em nome da tutela de urgência, antecipará, provisoriamente, os efeitos 

prováveis do julgamento futuro do mérito, i.e., concederá ao autor um provimento 

imediato que, de forma provisória, lhe assegure, no todo ou em parte, a usufruição 

do bem jurídico correspondente à prestação de direito material reclamada como 

objeto da relação jurídica envolvida no litígio. 

  

Portanto, a tutela de urgência antecipada é satisfativa do direito material, uma vez que, 

por intermédio de uma cognição sumária, não assegura, mas sim permite a realização do 

                                                                                                                                                                      
o que merece ser justificado na própria petição em que é formulado o pedido. Nesta hipótese, o mais correto não 

é indeferir o pedido de tutela de urgência, mas designar a referida audiência para colheita de prova.” (BUENO, 

2015, p. 219). 



 

 

 

 

18 
 

direito (MARINONI, 2018, p. 33). 

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni (2018, p. 33): 

Na verdade, a tutela antecipada tem a mesma substância da tutela final, com a única 

diferença de que é lastreada em verossimilhança e, por isto, não fica acobertada pela 

imutabilidade inerente à coisa julgada material. A tutela antecipada é a tutela final, 

antecipada com base em cognição sumária. 

Desse modo, a tutela antecipada não é instrumento de outra tutela ou faz referência a 

outra tutela. A tutela antecipada satisfaz o autor, dando-lhe o que almejou ao propor 

a ação. O autor não quer outra tutela além daquela obtida antecipadamente, 

diversamente do que sucede quando pede tutela cautelar, sempre predestinada a 

assegurar uma situação dependente da tutela final ou a própria efetividade da tutela 

jurisdicional do direito. A tutela antecipada também não aponta para uma situação 

substancial diversa daquela tutelada, ao contrário da tutela cautelar, que 

necessariamente faz referência a uma situação tutelável ou a uma outra tutela do 

direito material. 

   

Destarte, a tutela antecipada, por meio de cognição sumária, satisfaz a consumação do 

direito material, sendo, em substância, a tutela final prestada mediante a técnica de 

antecipação.  

Posto isso, ressalta-se que não é instrumento de outra tutela nem faz referência à outra 

tutela, pois concede ao requerente a tutela que ele almejou quando propôs a ação. Contudo, 

por ser baseada em verossimilhança, não está acobertada pela imutabilidade inerente à coisa 

julgada material.  

 

2.3. A tutela antecipada de forma antecedente 

 

A requisição e, posterior, concessão da tutela antecipada – assim como a cautelar – 

pode ser em caráter incidental ou antecedente, de acordo com o supracitado parágrafo único 

do artigo 294 do CPC. 

A tutela requerida em caráter incidental é aquela proposta através de uma simples 

petição no curso do processo ou na própria petição inicial da ação, postulando antecipar a 

satisfação ou assegurar os efeitos da tutela jurisdicional definitiva que é versada na demanda 

judicial em análise. Conforme o artigo 295 da Lei processual civil, aludida tutela não carece, 

inclusive, de pagamentos de custas. 

Desse modo, a formulação do pedido de antecipação de tutela incidental é 

contemporâneo ou vindouro à formulação do pedido de tutela definitivo. Logo, o interessado 

“ingressa com um processo pleiteando, desde o início, tutelas provisória e definitiva ou 

ingressa com um processo pleiteando apenas a tutela definitiva e, no seu curso, pede a tutela 

provisória” (DIDIER JR.; BRAGA; OLIVEIRA, 2016, p. 585). 

Ademais, consoante o Enunciado n. 499 do Fórum Permanente de Processualistas 
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Civis, “preenchidos os pressupostos da lei, o requerimento de tutela provisória incidental pode 

ser formulado a qualquer tempo, não se submetendo à preclusão temporal”. 

Com relação à tutela requerida em caráter antecedente, Fredie Didier, Paula Braga e 

Rafael de Oliveira (2016, p. 586) pontificam: 

A tutela provisória antecedente é aquela que deflagra o processo em que se pretende, 

no futuro, pedir a tutela definitiva. É requerimento anterior à formulação do pedido 

de tutela definitiva e tem por objetivo adiantar seus efeitos (satisfação ou. 

acautelamento). Primeiro, pede-se a tutela provisória; só depois, pede-se a tutela 

definitiva.  

A situação de urgência, já existente no momento da propositura da ação, justifica 

que o autor, na petição inicial, limite-se a requerer a tutela provisória de urgência. 

 

A tutela provisória antecedente, por conseguinte, faz-se necessária nos casos em que a 

situação de urgência já está presente no momento da propositura da ação e, em função disso, 

não há tempo hábil para angariar os devidos fundamentos para a formulação do pedido de 

tutela definitiva – causa de pedir – de maneira ampla e integral, solicitando-a, assim, 

futuramente. 

O antigo Código de Processo Civil não previa a possibilidade de formular a tutela de 

natureza antecipada (satisfativa, portanto) em caráter antecedente, mas, tão somente, a 

formulação da tutela de natureza cautelar antecedente/preparatória, conforme o artigo 800 e 

seguintes do CPC anterior. Devido à ausência de tal previsão, utilizava-se, comumente, o rito 

das cautelares antecedentes para medidas antecipatórias de tutela satisfativa.  

Por esse ângulo, Athos Gusmão Carneiro (2010, p. 191) disserta que, devido à falta de 

alternativa procedimental, o rito das cautelares antecedentes, chamadas de preparatórias, era 

utilizado para a antecipação de tutela, o que implicava “desvirtuamento da fundamental 

distinção conceitual entre a função nitidamente cautelar e aquela que consiste na antecipação 

ao demandante do próprio bem da vida objeto de sua pretensão”.  

Nessa perspectiva, havia a carência de disposições legais relacionadas às medidas 

antecipatórias satisfativas que devem ser requeridas antes da propositura da demanda, isto é, 

de forma antecedente. 

Todavia, o Código de Processo Civil de 2015 dispõe de procedimento em caráter 

antecedente tanto para a tutela cautelar quanto para a tutela antecipada, aperfeiçoando o 

sistema processual e, por consequência, suprimindo a deficiência do sistema anterior, uma vez 

que possibilita o procedimento antecedente próprio para ambas as tutelas.  

Sobre a questão, deslinda Antônio de Moura Cavalcanti Neto (2016, p. 196) que “a 

tutela antecipada antecedente equivale, em linhas gerais, à cautelar preparatória que existia no 

Código de Processo Civil anterior (art. 801) e que foi mantida no atual Código (art. 305)”. 
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Consoante Daniel Mitidiero (2017, p. 123) a nova Lei processual civil “previu 

expressamente a possibilidade de obtenção de provimentos sumários não interinais, 

chamando-os de provimentos antecedentes”.  Ele discorre, “essa é uma das razões pelas quis o 

Código autonomizou o juízo sumário”, visto que faz: 

(...) frente a necessidades de tutela incompatíveis com a demora inerente a uma 

atuação mais elaborada do ponto de vista da técnica jurídica pela parte – aliás, esse 

é o significado da expressão “urgência contemporânea à propositura da ação” 

constante do art. 303, caput, CPC, que autoriza o pedido de tutela satisfativa sumária 

antecedente (“tutela antecipada antecedente”). 

No caso de antecipação de tutela ante causam visando à obtenção de segurança para 

tutela do direito, sua prestação pode ser provocada mediante a propositura de ação 

cautelar preparatória (art. 305, CPC, dita no Código “tutela cautelar antecedente”). 

Visando à obtenção de antecipação da tutela ante causam para obtenção da 

realização da tutela do direito, deve-se admitir a propositura da ação circunscrita à 

situação de urgência e, em sendo caso, permitir-se a complementação posterior da 

causa de pedir e dos pedidos (art. 5º, XXXV, CF): trata-se de solução expressamente 

encampada pelo legislador (art. 303, CPC). Trata-se de expediente excepcional, 

utilizável tão somente quando a urgência for absolutamente contemporânea ao 

ajuizamento da ação. 

 

Logo, no Novo CPC, o artigo 303
5
, pertencente ao capítulo II do título sobre a tutela 

de urgência (Livro V da Parte Geral do Código), traz o procedimento da tutela antecipada 

requerida em caráter antecedente, a qual é pretendida antes da demanda definitiva, portanto, 

não incidental. 

Então, de acordo com o referido artigo, quando a urgência for contemporânea ao 

ajuizamento da ação, é possível limitar o pedido inicial à requisição da tutela antecipada e ao 

prenúncio do pedido de tutela final, devendo, porém, expor a lide, o direito pretendido (e a 

probabilidade deste) e o perigo da demora – além de uma qualificação mínima das partes, 

para, assim, delinear os limites subjetivos da medida requestada e a quem alcançará a 

consumação do feito. 

Permite-se isso tendo em vista a urgência já existente e os obstáculos para, dentro de 

                                                      
5
Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-

se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do 

direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. § 1o Concedida a 

tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo: I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a 

complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, 

em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar; II - o réu será citado e intimado para a audiência 

de conciliação ou de mediação na forma do art. 334; III - não havendo autocomposição, o prazo para contestação 

será contado na forma do art. 335. § 2o Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1o deste artigo, 

o processo será extinto sem resolução do mérito. § 3o O aditamento a que se refere o inciso I do § 1o deste artigo 

dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais. § 4o Na petição inicial a que se refere o 

caput deste artigo, o autor terá de indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela 

final. § 5o O autor indicará na petição inicial, ainda, que pretende valer-se do benefício previsto no caput deste 

artigo. § 6o Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional 

determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser 

extinto sem resolução de mérito. 
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pouco tempo, juntar todos os fundamentos essenciais para a instrução da petição inicial e 

formulação do pedido de tutela satisfativa definitiva. Assim, é possível requerer a tutela 

antecipada de forma antecedente, ou seja, antes de ser proposta a ação que postula a tutela 

final. 

Luiz Guilherme Marinoni (2018, p. 111) expõe, “a admissão desta técnica de tutela 

pressupõe uma situação de urgência incompatível com a demora inerente à elaboração da 

petição inicial da ação”. Afirma não se tratar, portanto, de “mera urgência contemporânea à 

propositura da ação”. 

Destarte, Marinoni ressalta que a tutela antecipada somente deve ser requerida em 

caráter antecedente quando a urgência for excepcional, isto é, “capaz de impedir a 

apresentação dos documentos necessários ao pedido de tutela final, bem como o adequado 

desenvolvimento dos argumentos da causa de pedir” (grifos no original). 

No mais, o autor frisa que a importância da elucidação abordada para que não ocorra 

abuso no requerimento dessa medida, pois essa técnica pode acarretar “várias complicações 

procedimentais – que podem prejudicar a efetividade da distribuição da justiça”.  

Contudo, encontra-se julgados dos Tribunais de Justiça em que os membros divergem 

quanto a questão de ser possível requerer a antecipação de tutela de forma antecedente apenas 

em momento de impossibilidade de apresentar toda a argumentação da causa de pedir, uma 

vez que alguns juízes e desembargadores entendem  que o previsto no art. 303 são requisitos 

mínimos, podendo, então, propor a medida com uma fundamentação mais robusta
6
. 

Pensa-se que o entendimento favorável a viabilidade da fundamentação vigorosa ser 

passível de pedido antecedente parece está com a razão, pois, afinal, o dispositivo legal razoa 

pela possibilidade da limitação, e não necessidade. 

Não obstante, o requerente da antecipação de tutela em caráter antecedente deve 

indicar, no pedido de tutela antecipada antecedente, o valor da causa, de acordo com o ulterior 

pedido de tutela final, recolhendo as custas processuais correspondentes (salvo os 

beneficiários da justiça gratuita), bem como manifestar, expressamente, a pretensa intenção de 

obter a tutela antecipada antecedente, ou seja, restringir a formulação do pedido à solicitação 

da tutela antecipada, indicando, apenas, o futuro pedido final. 

Segundo Marinoni (2018, p. 111), deve-se indicar a espécie de sentença e a tutela de 

direito que pretende ao final. No mais, exemplifica – “sentença mandamental (ordem sob pena 

de multa) e tutela inibitória ou sentença condenatória e tutela ressarcitória pelo equivalente 

                                                      
6
AC 10372160023977001 TJ/MG; AC 10372170003902001 TJ/MG; AC 10372160040062001 TJ/MG; AI 

22010023120168260000 TJ/SP. 



 

 

 

 

22 
 

em pecúnia” – e afirma que essa indicação é imprescindível para saber a possibilidade da 

antecipação da tutela, bem como o limite desta. 

Discorrendo sobre a manifesta pretensão de obter, em caráter antecedente, a 

antecipação da tutela, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro (2016, p. 208) dilucida que o 

requerente “deverá fazer menção expressa de que, dada a urgência da situação, formula-se tão 

somente pedido de tutela antecipada, de forma que, uma vez concedida a tutela provisória 

pretendida, deverá ser aditada nos termos do § 1º”.  

Ressalta-se, por fim, que a demanda pretendida em caráter antecedente deve ser 

requisitada perante o juízo competente para conhecer o pedido principal (art. 299, CPC). No 

entanto, em caso de requisição a juízo absolutamente incompetente e havendo imediata 

perspectiva de perecimento do direito, decorrendo da falta de apreciação da medida, deve 

analisar o pleito liminar e, subsequentemente, remeter o feito para o juízo competente acolher 

e julgar a demanda (OLIVEIRA NETO; MEDEIROS NETO; OLIVEIRA, 2015, p. 641). 

Todavia, a demanda requisitada pode ser indeferida com base nas circunstâncias 

previstas nos incisos do artigo 330 do CPC, no que couber, ou ser decretada liminarmente 

improcedente, caso se verifique uma das situações descritas no artigo 332 do códex.  

Entretanto, cabe apelação (art. 1.009) contra as decisões de indeferimento e 

improcedência, facultando ao juízo a quo, inclusive, a retração no prazo de cinco dias, 

conforme disposições contidas nos artigos 331 e 332 do CPC.  

No mais, na demanda não concedida liminarmente, o juízo pode determinar a 

realização da audiência de justificação prévia (art. 300, § 2º). Nessa situação, Bruno Redondo 

(2016, p. 282) alega que “pode o juiz, excepcionalmente, determinar a realização de audiência 

de justificação (art. 300, §2º), para a produção de prova oral pelo autor, a fim de 

complementar as provas destinadas a demonstrar suas alegações”. O autor finaliza, “realizada 

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

ser deferida a tutela antecipada antecedente” 
7
.   

Contudo, caso se entenda que não há elementos para a concessão da tutela antecipada, 

será designada, no prazo de cinco dias, a emenda ao pedido inicial, sob pena de ser indeferido 

e de o processo ser extinto sem resolução de mérito (art. 303, § 6º) 
8
. 

                                                      
7
 Nessa linha: Didier, Braga e Oliveira (2016, p. 620), e Leonardo Ribeiro (2016, pág. 208). Todavia, Heitor Sica 

(2016, p. 349) diverge quanto ao caráter antecedente da tutela antecipada concedida após justificação prévia. 
8
De acordo com Marinoni (2018, p. 113), “a petição inicial só deve ser indeferida quando deixa entrever a falta 

de urgência capaz de adiar a adequada propositura da ação, ou seja, quando evidencia a ausência de motivo para 

o requerimento de tutela antecipada na forma antecedente. Porém, é certo que não foi para esta hipótese que o § 

6 º do art. 303 previu o indeferimento da petição inicial. Há um simples e grosso equívoco – mais um do código 

– na hipótese em que a regra fala em indeferimento da petição inicial e em emenda”. Por fim, declara que, 
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A respeito disso, comenta Cássio Scarpinella (2015, p. 225): 

O § 6º do art. 303 ocupa-se com a hipótese de o magistrado não vislumbrar 

elementos que o conduzam à concessão da tutela antecipada. Nesse caso, será 

determinada ao autor a emenda da inicial no prazo de cinco dias, que, por ser 

especial, deve prevalecer sobre o genérico de quinze dias previsto no art. 321, 

embora seja indispensável que o magistrado indique o que deve ser trazido ao 

processo pelo autor à guisa de emenda da inicial, como exige a parte final daquele 

dispositivo. Se não for emendada, prossegue o mesmo § 6º, a inicial será indeferida 

e o processo extinto sem resolução do mérito. 

O dispositivo parece pressupor, portanto, que mesmo o caso não reclame a 

concessão da tutela antecipada, o processo deve seguir em busca da “tutela final”. 

Pergunta pertinente a este respeito é se o magistrado pode determinar a produção de 

outras e diversas provas relativas à tutela antecipada antes de determinar a emenda 

da inicial sob pena de extinção do processo. A resposta só pode ser positiva, 

aplicando-se, aqui, o § 2º do art. 300 e a designação da audiência de justificação lá 

prevista. 

  
Especificamente em relação à emenda da inicial, Scarpinella (2016, págs. 260 e 261) 

entende que a redação legal permite mais de uma interpretação, competindo ao juízo, ao 

decidir, expressar, de modo claro e evidente, no que reside a emenda à inicial.  

Já Leonardo Ribeiro (2016, p. 209) discorre que “a emenda deve ficar reservada 

àquelas situações em que há algum defeito na própria petição que pode ser corrigido pelo 

autor ou, ainda, naquelas situações em que eventual prova documental não juntada seja 

essencial ao deferimento do pleito”. 

Ribeiro declara que o entendimento de inexistência de elementos para a concessão da 

tutela antecipada, não implicaria o indeferimento pelo juízo, oportunizando-se, portanto, a 

emenda, que, após nova análise, poderia suscitar, inclusive, a concessão da tutela.  

Para Oliveira Neto, Medeiros Neto e Oliveira (2015, págs. 643 a 645), a emenda à 

inicial disposta no § 6º do artigo 303, tem o sentido de indeferimento da tutela antecipada e, 

sendo emendada a petição inicial, o processo tomaria o procedimento comum, com a 

marcação da audiência de conciliação/mediação (art. 334, NCPC). 

Daniel Mitidiero (2017, p. 126) expressa que “não concedida a tutela antecipada, o 

órgão jurisdicional determinará o aditamento da petição inicial em até cinco dias”. Segundo 

Mitidiero, embora o legislador fale em emenda à petição inicial, não se trata exatamente da 

“emenda à petição inicial que se refere o art. 321, CPC: trata-se de aditamento da petição 

inicial a fim de que o processo, em sendo o caso, desenvolva-se regularmente. Em suma: é o 

aditamento a que se refere o art. 303, § 1°, I, CPC”. 

Com essa linha, Luiz Guilherme Marinoni (2018, págs. 112 e 113) externa:  

Nessa hipótese, como é evidente, também é imprescindível o aditamento da petição 

inicial, tendo o autor a mesma oportunidade de deduzir fundamentos e apresentar 

                                                                                                                                                                      
aditando-se a inicial após o indeferimento da tutela antecipada, prossegue a citação e intimação do réu para a 

audiência de conciliação/mediação (art. 334, NCPC). 
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documentos e o ônus de confirmar o pedido de tutela final. A diferença em relação 

ao aditamento próprio à hipótese em que a tutela antecipada é concedida está no 

prazo, que é apenas de cinco dias – e assim pode ser dito não adequado, 

especialmente por ser bem menor do que o deferido para a hipótese em que a tutela é 

concedida, situação em que o art. 303, § 1°, I, inclusive confere ao juiz a 

possibilidade de fixar prazo maior do que o de quinze dias. Afinal, o direito à 

participação no processo, como é sabido, tem como corolário o direito ao prazo 

adequado. 

  

No mais, replica que: 

(...) não havia motivo para o legislador utilizar a expressão “aditamento” no caso de 

tutela concedida e a palavra “emenda” na hipótese de tutela negada. Ora, a negação 

da tutela antecipada nada tem a ver com defeito da petição em que foi requerida. 

Como é evidente, se a petição inicial permitiu ao juiz formar convicção para não 

conceder a tutela antecipada obviamente não há como vê-la como inepta nem como 

suscetível de ser “emendada”. 

 

Fredie Didier, Paula Braga e Rafael Oliveira (2016, p. 615) simplesmente afirmam que 

“a emenda da inicial é necessária para que o autor complemente sua causa de pedir, confirme 

seu pedido de tutela definitiva e traga documentos indispensáveis à propositura da demanda 

ainda ausentes (art. 303, §6°, CPC)”. 

Evidencia-se a existência de profunda divergência doutrinária quanto à emenda da 

petição inicial. Porém, interpreta-se que o aditamento da petição inicial difere da emenda à 

inicial, porquanto esta se refere ao pedido prévio disposto no caput que não apresentou 

elementos suficientes para a concessão de tutela antecipada, enquanto que aditar a inicial é 

concluir a demanda proposta, por meio da complementação dos argumentos apresentados, da 

confirmação do pedido de tutela final e da juntada de novos documentos. 

Portanto, especificamente em relação à emenda da petição inicial prevista no §6° do 

art. 303, concorda-se com o entendimento de que a disposição legal permite mais de uma 

interpretação, devendo o juízo, então, evidenciar o que é necessário emendar e no que se trata 

a decisão, pois só assim será possível saber em qual procedimento continuará o pleito, seja o 

antecedente ou o comum.  

Apesar disso, importante comentar que, havendo decisão denegatória da tutela 

antecipada requerida de forma antecedente, admite-se interposição de agravo de instrumento 

ao juízo ad quem refutando a negação da tutela antecipada (art. 1.015, I). 

Outrossim, o juízo habilitado que culmine a esperar o desenrolar da audiência de 

conciliação/mediação (art. 334) ou, inclusive, o contraditório (art. 335) para fundar a decisão 

que, eventualmente, conceda a antecipação da tutela satisfativa, acarreta a ineficácia do 

procedimento antecedente. A dilação para prover a tutela antecipada, em verdade, a converte 

em tutela antecipada concebida em caráter incidental.  

Sem embargo, caso suceda a concessão da tutela antecipada pretendida em caráter 
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antecedente, o autor, após ser devidamente intimado, deverá aditar a petição inicial, nos 

mesmos autos e sem incidência de custas processuais adicionais, complementando a 

argumentação, confirmando o pedido de tutela final e juntando novos documentos, no prazo 

mínimo de quinze dias (o aditamento faltoso acarreta a extinção sem resolução de mérito); e o 

réu será citado e intimado
9
 para que cumpra a providência deferida a título de tutela 

antecipada e para que compareça à audiência de conciliação ou de mediação. Não sobrevindo 

a composição, abre-se o prazo para o demandado apresentar contestação
10

. 

Olavo Oliveira, Elias Medeiros Neto e Patrícia Cozzolino (2015, p. 644) alegam que, 

concedida a antecipação de tutela, o demandante deverá aditar o pedido inicial mesmo que o 

juiz nada mencione na sua decisão quanto ao adiamento, uma vez que, “ao optar pela via do 

procedimento especial, o autor assume o dever de promover o aditamento, que decorre ope 

legis, independentemente de determinação judicial”. No entanto, este não é o entendimento 

majoritário da doutrina. 

Ademais, sobre a juntada de documentos, Leonardo Ribeiro (2016, p. 208) comenta 

que a norma alude a “novos documentos” e não a “documentos novos”, permitindo-se, em 

virtude disso, “ampla possibilidade ao autor para juntar documentos que comprovem suas 

alegações, mesmo aqueles existentes ao tempo do ajuizamento, que ainda não tenham sido 

juntados quando da propositura da ação”.  

E conclui, “não há, pois, necessidade de se juntar todos os documentos necessários à 

comprovação dos fatos e do direito com a „petição inicial‟, em clara exceção ao art. 320, pois 

a norma abriu expressamente a possibilidade de juntá-los a posteriori”. 

Acerca da citação e intimação do réu e a necessidade do autor aditar a petição inicial, 

considera Marinoni (2018, p. 112): 

No caso em que a tutela antecipada é concedida e não se estabiliza (art. 304, CPC), 

o autor tem o ônus de aditar a petição inicial sob pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito (art. 303, § 2°, CPC) e, assim, cessação da eficácia da tutela. 

Frise-se que o aditamento só é necessário quando a tutela antecipada não se 

estabiliza, ou seja, quando o réu interpõe agravo de instrumento quando intimado da 

efetivação da tutela antecipada. É certo que uma leitura apressada do § 1° do art. 303 

poderia levar à conclusão de que o autor deve aditar a petição inicial depois de 

intimado da concessão da tutela antecipada. Porém, está implícito nas normas dos 

                                                      
9
De acordo com o artigo 302 do NCPC, o requerente da tutela de urgência responde pelo prejuízo que a 

efetivação da tutela causar à parte adversa, independente da reparação por dano processual, se obter 

liminarmente a tutela em caráter antecedente e não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no 

prazo de cinco dias. Senão, vejamos: “Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a 

parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: (...) II - 

obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do 

requerido no prazo de 5 (cinco) dias;” (grifou-se).  
10

Conforme o Enunciado n. 144 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, “ocorrendo a hipótese do art. 

303, §1°, II, será designada audiência de conciliação ou mediação e o prazo para defesa começará a correr na 

forma do art. 335, I e II”. 
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artigos 303 e 304 que não há motivo para aditamento quando a tutela antecipada se 

estabiliza. A fluência do prazo para o aditamento, como é pouco mais do que 

evidente, deve aguardar intimação a respeito da interposição de agravo de 

instrumento pelo demandado. 

(...) Diante do aditamento da petição inicial, deve ser feita a citação do demandado e 

a sua intimação para a audiência de conciliação ou de mediação, consoante o art. 

334 do Código de Processo Civil. 

 

Portanto, pensa que somente é necessário o aditamento quando o réu, intimado para 

efetivar a antecipação de tutela, não apresenta objeção. À vista disso, o prazo para aditar a 

inicial só contaria a partir da intimação do autor em relação à oposição do demandado. No 

resto, a citação e intimação para a audiência de conciliação/mediação só ocorreria após o 

aditamento da inicial.  

Humberto Theodoro Júnior (2015, p. 867), da mesma forma, entende que “a falta de 

recurso do requerido funciona como prejudicial da possibilidade de aditamento da inicial pelo 

requerente”. Todavia, entende-se que esse pensamento não é o majoritário na doutrina. 

 Relativamente à confirmação do pedido de tutela final feita no aditamento da inicial, 

Marinoni (2018, p. 112) comenta, “como o autor deve apenas confirmar o pedido de tutela 

final, não há possibilidade de formulação de pedido de outra tutela de direito – tutela 

inibitória no lugar de tutela ressarcitória”. E finaliza, “nem mesmo poderá ser pedida tutela de 

menor ou maior extensão quantitativa do que a tutela final indicada e deferida 

antecipadamente”, apontando, porém, a possibilidade de o demandante restringir o pedido de 

tutela final quando antecipada apenas parte da tutela. 

No mesmo sentido, Leonardo Ribeiro (2016, p. 208) acredita que não se permite ao 

autor “mudar o pedido principal no aditamento, mas sim confirmá-lo, até porque esse mesmo 

pedido já deve ter sido anteriormente explicitado na „petição inicial‟ que serviu para o 

requerimento da tutela antecipada”.  

Bruno Redondo (2016, p. 283) também considera ser vedado ao autor, no aditamento 

da inicial, “modificar (ampliar ou reduzir) o pleito que havia sido indicado na petição que 

requereu a tutela antecedente”, limitando-se, então, a apenas confirmar o pedido principal.   

Conquanto, Olavo Oliveira, Elias Medeiros Neto e Patrícia Cozzolino (2015, p. 644) 

entendem que o pedido “poderá ser ampliado após a obtenção da medida liminar, momento 

em que o autor é permitido cumular ao pedido antes indicado outros que não indicou quando 

da opção e utilização da petição simplificada”.  

Assim, concorda-se com a mera confirmação do pedido final indicado na peça inicial, 

pois o réu, quando intimado da concessão da tutela, tomando ciência que a medida foi 

concedida mediante procedimento antecedente e, por isso, passível de estabilidade em 
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eventual inação do demandado, precisa saber a real e completa intensão do demandante 

quanto ao direito tutelado no caso, tendo em vista que, só assim, poderá ter verdadeira 

condição de saber, e ponderar, se a estabilidade dos efeitos da decisão e a consequente 

extinção do pleito, mesmo não produzindo coisa julgada material, trará benefícios ou 

malefícios para si. 

Já no tocante ao prazo de reposta do réu, isto é, prazo para contestar, Didier, Braga e 

Oliveira (2016, p. 616), não obstante, alertam: 

É necessário que se observe, contudo, que o prazo de resposta do réu não poderá 

começar a ser contado antes da sua ciência inequívoca do aditamento da petição 

inicial do autor, para que se garanta a ele, réu, o lapso temporal mínimo de quinze 

dias para resposta à demanda do autor em sua inteireza. Por exemplo, se a causa não 

admitir autocomposição, não sendo cabível a designação da audiência de conciliação 

ou de mediação (art. 334, §4°, 11, CPC), o réu será citado de imediato, mas o prazo 

de resposta só deverá correr da data em que for intimado do aditamento da petição 

inicial. 

  

Logo, segundo as ponderações dos autores, o prazo para o réu apresentar contestação 

somente pode começar a ser contado após a ciência inequívoca do aditamento da petição 

inicial
11

, seja a partir da infrutífera audiência de conciliação e mediação (momento em que já 

teria ocorrido o aditamento da inicial), seja a partir da data em que for intimado do aditamento 

da petição inicial (nos casos em que houve pedido de cancelamento da audiência ou quando 

não se admite autocomposição).  

Nessa linha, Marinoni (2018, p. 115), embora com pensamento divergente quanto ao 

aditamento, lembra que “o prazo para contestar, em caso de tutela antecedente, só pode fluir 

após o aditamento da petição inicial”. 

Desse modo, garante-se ao demandado o lapso temporal mínimo de quinze dias para 

responder a demanda do autor em sua inteireza. Por fim, quando devidamente citado e 

intimado para cumprir a tutela antecipada deferida e para comparecer a audiência de 

conciliação/mediação, inicia-se o prazo para, querendo, realizar a interposição do oportuno 

recurso contra a decisão concessiva da tutela antecipada antecedente. 

   

 

 

 

 

 

                                                      
11

Com esse entendimento: AI 16706035 TJ/PR. 
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3. ESTABILIDADE DA TUTELA ANTECIPADA POR INAÇÃO DO RÉU 

 

O demando, quando apresenta objeção contra a decisão concessória da tutela 

antecipada antecedente, garante o procedimento habitual, que avançará ordinariamente em 

direção ao saneamento, à instrução e ao julgamento final.  

No entanto, ocorrendo inação do requerido, o procedimento seguirá outra direção, 

tornando estáveis os feitos da decisão concessiva. Logo, a antecipação de tutela antecedente é 

passível de estabilidade em decorrência da inércia do réu. 

Em verdade, a estabilização da tutela antecipada é uma inovação processual prevista 

no artigo 304 do novo Código de Processo Civil, o qual apresenta que “a tutela antecipada, 

concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se da decisão que a conceder não for 

interposto o respectivo recurso”. 

À vista disso, analisa-se a tutela antecipada passível de estabilização, a perspectiva da 

estabilidade da antecipação de tutela, assim como a indispensável objeção à tutela antecipada 

de forma antecedente e as circunstâncias insuscetíveis de estabilização. 

 

3.1. A tutela antecipada passível de estabilização 

 

Inicialmente, percebe-se que apenas a tutela antecipada requerida em caráter 

antecedente pode ser estabilizada, não podendo ser a tutela cautelar, afinal, por meio de uma 

interpretação literal e sistêmica, a prescrição legal do artigo 304, que está disposto, junto com 

o artigo 303, no capítulo específico da tutela antecipada antecedente, limita a estabilidade a 

decisão concessória de tutela antecipada antecedente que não sofre a interposição de recurso.   

Em relação à impossibilidade da tutela cautelar adquirir estabilidade, o Enunciado n. 

420 do Fórum Permanente de Processualistas Civis discorre: “não cabe estabilização de tutela 

cautelar”. 

De fato, “a técnica conservativa empregada pela tutela cautelar presume a adoção de 

uma providência protetiva temporária, que deve ser eficaz até que a parte possa ser satisfeita 

pelo pedido principal” (RIBEIRO, 2016, p. 210).  

Portanto, utilizando-se desse raciocínio, fica difícil imaginar a estabilização de efeitos 

cautelares.  

Contudo, no tocante a limitação legal que manifesta ser somente possível a 

estabilidade à decisão concessiva de antecipação de tutela em caráter antecedente, a doutrina 

diverge quanto a essa disposição. 
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 Humberto Theodoro Júnior e Érico Andrade (2012, p. 13) entendem ser possível a 

estabilização da tutela antecipada concedida incidentalmente, porquanto, conforme os autores, 

“não há diferença substancial entre a estabilização no curso do procedimento de cognição 

plena ou naquele prévio ou antecedente: em ambos os casos, a tutela sumária é deferida com 

base nos mesmos requisitos e cumpre o mesmo papel ou função”. 

Nessa perspectiva, Dierle Nunes e Érico Andrade (2016, p. 195) comentam que o 

direito italiano e o direito francês admitem a estabilização da decisão provisória concedida 

dentro do procedimento ordinário, isto é, no curso do processo principal. 

Entretanto, Nunes e Andrade, ao analisar as disposições trazidas pela Lei processual 

civil que tratam sobre a possibilidade de estabilização da tutela antecipada, compreendem ser 

possível, no ordenamento brasileiro, a estabilidade dos efeitos da tutela antecipada apenas 

quando concedida em caráter antecedente. 

Da mesma forma, Humberto Theodoro Júnior (2015, p. 863), considerando a 

positivação legal da capacidade da tutela antecipada concedida no procedimento antecedente 

se tornar estável, pondera que quando se requer a medida antecipatória cumulada com a 

pretensão principal ou mediante formulação incidental já no curso da ação principal, 

obviamente, “não haverá lugar para se cogitar da questionada estabilização”. 

Por conseguinte, Fredie Didier, Paula Braga e Rafael Oliveira (2016, p. 618) afirmam, 

“é preciso que o autor tenha requerido a concessão de tutela provisória satisfativa (tutela 

antecipada) em caráter antecedente. Somente ela tem aptidão para estabilizar-se nos termos do 

art. 304 do CPC”. 

Heitor Sica (2016, págs. 347 e 348), na mesma linha, discorre que o autor, quando 

formula desde logo o pedido de tutela final, “manifesta inequivocamente a vontade no sentido 

de que não se contentará apenas com a tutela provisória estabilizada”. 

Porém, Luiz Guilherme Marinoni (2018, págs. 114 e 115) critica a disposição do caput 

do artigo 304 do CPC, uma vez que: 

(...) não há motivo razoável algum para se entender que apenas a tutela antecipada 

requerida na forma antecedente pode se tornar estável. Isso seria afirmar que 

somente o autor que, diante da situação de urgência, não tem tempo para elaborar 

adequadamente a petição inicial da ação, pode gozar dos benefícios da inércia do 

demandado. Entretanto, como os sistemas da tutela provisória e do próprio código 

repudiam uma interpretação literal no sentido de que somente a tutela antecipada 

antecedente pode se estabilizar, há como evitar a contradição que uma leitura 

descuidada poderia provocar.  

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.  



 

 

 

 

30 
 

 

Marinoni, não obstante, frisa que “quando a tutela antecipada é requerida na petição 

inicial da ação em que se pede a tutela final do direito, a estabilização da tutela somente é 

possível quando deferida inaudita altera parte”. E conclui, “nesse caso, sendo o réu intimado 

da efetivação da tutela e citado para contestar mediante o mesmo mandado, a estabilização 

dependerá da não interposição de agravo e da não apresentação de contestação”. 

No mesmo sentido, Leonardo Ribeiro (2016, p. 211) admite, desde que deferida 

liminarmente, o fenômeno da estabilização para a hipótese de uma tutela antecipada 

incidental, uma vez que: 

Evidentemente, não se pode cogitar da estabilização quando a tutela antecipada for 

deferida no curso do processo, após resistência do réu ou ampliação de cognição. 

Isso se dá porque a lógica desse instituto é permitir a estabilização dos efeitos da 

tutela antecipada deferida e, bem assim, a extinção do processo logo no seu 

nascedouro, sem resistência do réu. Prosseguindo a ação, não há mais que se falar 

em estabilização. 

 

Ribeiro, aliás, acredita que deve ser permitida a técnica da estabilização inclusive na 

tutela de evidência.  

Todavia, Daniel Mitidiero (2017, p. 125) declara não ser possível o procedimento 

antecedente nos casos de tutela de evidência, pois, “embora tecnicamente possível, como 

mostra a experiência do référé provision francês (artigo 809, Code de Procédure Civile), 

nosso legislador optou por limitar a tutela antecipada antecedente aos casos de urgência”.  

No mais, Leonardo Greco (2016, p. 202), conquanto faça alguns questionamentos 

quanto ao prazo recursal e a citação do réu ao processo, concorda que “a estabilização da 

tutela antecipada antecedente, prevista no artigo 304, também se aplica à tutela requerida 

incidentalmente”.  

Portanto, revela-se uma acentuada divergência doutrinaria quanto à possibilidade de a 

antecipação de tutela requerida de forma incidental ao pedido de tutela definitiva, mas 

concedida liminarmente (inaudita altera parte), ser passível de estabilização.  

Nada obstante, analisando algumas decisões dos Tribunais de Justiça, identifica-se que 

a maioria dos julgados entende pela inviabilidade da antecipação de tutela requisita 

simultaneamente com o pedido principal e concedida inaudita altera parte pelo juízo da 

primeira instância ser estabilizada por falta de objeção do réu
12

. 

                                                      
12

Pela inviabilidade: AP 06124698220168040001 TJ/AM; AI 22010023120168260000 TJ/SP; AI 

21052000620168260000 TJ/SP. Contudo, na AC 10372160023977001 TJ/MG foi entendido ser possível 

reverter um requerimento incidental em antecedente com base em uma fungibilidade decorrente de uma 

interpretação análoga do parágrafo único do artigo 305. Nos julgados AC 10372160040062001 TJ/MG e AC 

10372170003902001 TJ/MG existe a discussão quanto à possibilidade, havendo, contudo, divergência entre os 

desembargadores. 
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Diante da discussão exposta, filia-se ao entendimento que acredita não ser possível a 

concessão de estabilidade para a antecipação de tutela satisfativa requerida de forma 

incidental.  

De fato, embora concorde que seria passível de estabilidade o requerimento incidental 

concedido liminarmente, as disposições trazidas pela Lei processual civil em vigência 

apresentam a possibilidade somente ao pedido inicial antecedente. 

Assim, por acreditar que não apenas na hipótese de urgência prevista no caput do 

artigo 303 do CPC se poderá realizar o pedido antecedente, afinal esta possibilidade se trata 

de um benefício e não de uma obrigação, então, havendo os pressupostos legais para o 

requerimento da antecipação de tutela baseada na urgência, conforme previsto no artigo 300, 

pode-se requisitar a tutela antecipada mediante o procedimento antecedente. 

Portanto, o autor que, podendo se valer tanto do procedimento comum como do 

antecedente, opta pelo comum e realiza o pedido de antecipação de forma incidental ao 

pedido definitivo, logo demonstra não ter o interesse em ver os efeitos da antecipação de 

tutela se tornarem estáveis. 

 

3.2. A expectativa da estabilidade da antecipação de tutela 

 

A inovação processual trazida pelo novo Código de Processo Civil, buscando 

inspiração nos direitos italiano e francês, “admitiu a desvinculação entre a tutela de cognição 

sumária e a tutela de cognição plena ou o processo de mérito, ou seja, permitiu a chamada 

autonomização e estabilização da tutela sumária” (THEODORO JR., 2015, p. 873). 

Theodoro Júnior (2015, p. 873) elucida que a nova codificação permitiu estabilidade e 

sobrevida à tutela de urgência satisfativa postulada de forma antecedente ao processo 

principal, pois “decisão judicial hábil a regular a crise de direito material, mesmo após a 

extinção do processo antecedente e sem o sequenciamento para o processo principal ou de 

cognição plena”.  

Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni (2018, p. 113): 

O objetivo da regra que prevê a estabilização da tutela antecipada é, por um lado, 

eliminar a necessidade de discussão de uma questão que, diante da conduta do réu, 

não gera mais controvérsia, e, de outro, outorgar capacidade de produzir efeitos a 

uma decisão interna a um processo que resulta extinto sem resolução do mérito.  

Portanto, se a estabilidade da tutela antecipada é o preço da inércia do demandado, 

esse somente é realmente pago porque se deixa claro que a tutela não impugnada 

produz efeitos para além do processo em que concedida. Ou melhor, se a razão da 

técnica processual é otimizar a prestação jurisdicional quando presente o 

desinteresse do demandado, a ideia de estabilização da tutela representa a 

manutenção atemporal dos efeitos da tutela. 
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Assim, consoante Desirê Bauerman (2010, p. 33), a estabilização da tutela antecipada 

equivale à viabilidade de o sistema processual manter a medida satisfativa e a aplicabilidade 

desta, mesmo que não sobrevenha a vindoura confirmação por meio da decisão de mérito, 

concedendo, portanto, definitividade à versada solução jurisdicional. 

Com efeito, a ideia central da estabilização é que “a decisão proferida em sede de 

antecipação de tutela, no âmbito do procedimento antecedente, produza e mantenha seus 

efeitos, independente da continuidade do processo de cognição plena, quando as partes se 

conformarem com tal decisão” (RIBEIRO, 2016, p. 210).  

Segundo Didier, Braga e Oliveira (2016, p. 617), o instituto “é uma generalização da 

técnica monitória para situações de urgência e para a tutela satisfativa, na medida em que 

viabiliza a obtenção de resultados práticos a partir da inércia do réu”. No mais, exprimem que 

a técnica monitória foi introduzida, no procedimento comum, “para todos os direitos 

prováveis e em perigo que tenham sido objeto de tutela satisfativa provisória antecedente”. 

Portanto, a finalidade da estabilização é obstar o perigo da demora com a concessão da 

tutela antecipada de forma antecedente, assim como proporcionar efetivas e contínuas 

repercussões diante da inércia do réu.   

Nessa perspectiva, Daniel Mitidiero (2017, p. 126) comenta que, incentivado pela 

doutrina
13

, “o legislador logra seu intento de autonomizar e estabilizar a tutela antecipada”. 

Já em relação à inspiração do instituto buscada pelo direito brasileiro no ordenamento 

estrangeiro, Mitidiero (2017, p. 127) explica: 

A disciplina do direito brasileiro encontra ao que tudo indica inspiração nos 

procedimentos “de référé” (artigos 485 a 492) e “sur requête” (artigos 493 a 498) do 

direito francês e nos “provvedimenti d´urgenza” com “strumentalità attenuata” do 

direito italiano (artigo 669-octies, Codice di Procedura Civile). Do “procédure sur 

requête” o direito brasileiro importou a ausência do contraditório (nem o “procédure 

de référé”, nem os “provvedimenti d´urgenza” prescindem do direito ao 

contraditório prévio).  

 

Logo, “esse instituto foi claramente inspirado em leis estrangeiras, sobretudo o référé 

do Direito francês”, no entanto “as peculiaridades do regramento brasileiro tornam o instituto 

único” (DIDIER JR.; BRAGA; OLIVEIRA, 2016, p. 618). 

Todavia, para sobrevir a estabilização da decisão concessiva da tutela antecipada, é 

preciso que, no pedido inicial, além da expressa intenção em obter a tutela antecipada 

                                                      
13

Daniel Mitidiero (2017, págs. 152 e 153) afirma, “a proposta é notoriamente devida a Ada Pellegrini 

Grinover”. Relata, ademais, que José Roberto dos Santos Bedaque segue a mesma linha. E, por fim, declara, “a 

proposta de inversão do contraditório ligada à autonomização da tutela sumária sempre permeou a doutrina de 

Ovídio Baptista da Silva”, mas pondera que “Ovídio Baptista da Silva não esclarece se, na sua visão, a tutela 

sumária poderia levar à coisa julgada – como no pensamento de Ada Pellegrini Grinover”. 
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antecedente, não manifeste a pretensão de prosseguir com o processo depois de concedida a 

antecipação da tutela.  

Desse modo, Didier, Braga e Oliveira (2016, p. 619) discorrem, “ao manifestar a sua 

opção pela tutela antecipada antecedente (art. 303, §5°, CPC), o autor manifesta, por 

consequência, a sua intenção de vê-la estabilizada, se preenchido o suporte fático do art. 304”. 

Entretanto, afirmam existir um pressuposto negativo para que ocorra a estabilização, sendo 

preciso que “autor não tenha manifestado, na petição inicial, a sua intenção de dar 

prosseguimento ao processo após a obtenção da pretendida tutela antecipada”. 

Torna-se necessário, então, a manifesta intenção de obter, de forma antecedente, a 

antecipação da demanda, bem como não pretender o prosseguimento do processo após a 

concessão, porquanto é essencial ao réu saber, de antemão, o interesse do autor da causa 

quando citado e intimado da decisão que concedeu o pedido inicial, uma vez que, a depender 

da intenção do demandante e da inércia do demandado, o qual pode ver vantagem em não 

impugnar o feito, o processo será extinto e os efeitos da decisão concessória estabilizados.  

Com efeito, o réu, quando não apresenta objeção à concessão da tutela antecipada 

antecedente, ocasiona a estabilização dos efeitos da tutela concedida e a extinção do processo, 

e, por não oferecer resistência, tem a vantagem da diminuição do custo processual, uma vez 

que, diante de uma interpretação sistêmica e por meio de uma aplicação analógica do artigo 

701 do CPC/15, terá uma redução nos honorários advocatícios de sucumbência, pagando 

apenas a metade do mínimo (10%), ou seja, 5% (cinco por cento) 
14

. 

Esse entendimento estimula o demandado a não enfrentar a decisão concessiva da 

tutela antecipada, pois, como será abordado, mesmo estabilizada, é possível modificar os 

efeitos estabilizados da decisão através de uma ação autônoma prevista no § 2° do artigo 304. 

Desse modo, propicia-se a apresentação de uma tutela estável de forma mais 

vertiginosa e acessível.  Aliás, conforme preconiza o Enunciado n. 32 do Fórum Permanente 

de Processualistas Civil
15

, a estabilização pode decorrer, inclusive, de uma expressa 

negociação entre as partes relativamente à tutela antecipada satisfativa antecedente. 

As partes são capazes, portanto, de selar negócio jurídico, anteriormente ou ao longo 

do processo, pertinente à estabilidade da antecipação de tutela concedida de forma 

antecedente, respeitando, porém, os limites previstos no artigo 190 do CPC
16

. 

                                                      
14

Entendem assim: Didier, Braga e Oliveira (2016, págs. 617 e 618); Leonardo Ribeiro (2016, págs. 214 e 215); 

e Bruno Redondo (2016, p. 284 e ss).       
15

Enunciado n. 32 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: Além da hipótese prevista no art. 304, é 

possível a estabilização expressamente negociada da tutela antecipada de urgência satisfativa antecedente. 
16

Nessa linha: Didier, Braga e Oliveira (2016, p. 624) e Robson Godinho (2015, p. 482). 
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Não obstante, há a possibilidade de a antecipação de tutela ser concedida apenas 

parcialmente e, ocorrendo a inércia do réu, os efeitos da decisão serem estabilizados, contudo 

o processo não poderá extinguir, pois parcial a concessão. Nesse sentido, Leonardo Ribeiro 

(2016, p. 214) razoa: 

(...) quando houver antecipação de tutela a apenas parcela do pedido formulado ou a 

apenas um dos pedidos cumulados, pode-se falar em estabilização, porém o processo 

não se extingue, prosseguindo quanto à parcela do pedido ou demais pedidos não 

abrangidos pela decisão de concessão de tutela antecipada. Ocorre nesse caso uma 

espécie de desmembramento do objeto litigioso, como se dá no julgamento parcial 

de mérito (art. 356). 
17

 

 

Da mesma forma, Didier, Braga e Oliveira (págs. 620 e 621) compreendem ser viável 

a decisão que concede parcela da tutela antecipada requerida antecedentemente se tornar 

estável, pois “tem aptidão para a estabilização justamente na parte em que atendeu ao pedido 

provisório do autor”. Os autores finalizam pontuando que, neste caso, “sobrevindo a inércia 

do réu, estabilizam-se os efeitos apenas desse capítulo decisório, prosseguindo-se a discussão 

quanto ao restante”. 

Para Marinoni (2018, págs. 115 e 116), o qual entende ser possível a estabilização 

tanto na concessão do pedido antecedente quanto no pedido incidental concedido 

liminarmente, compreende que, caso seja estabilizada parcela da tutela antecipada, não poderá 

haver julgamento extinguindo o processo, pelo menos não totalmente, pois a tutela solicitada 

não foi integralmente satisfeita. Ele justifica: 

O autor tem o direito de ver o processo prosseguir para que, aprofundada a cognição, 

possa o juiz prestar a parcela da tutela que inicialmente não foi deferida. Nesse caso, 

a falta de reação do demandado, suficiente para a estabilização da tutela, obviamente 

não basta. Para que o processo não tivesse necessidade de continuar, seria necessária 

uma posição ativa do réu, ou melhor, o reconhecimento jurídico do pedido.  

Situação similar ocorre quando o autor requer tutela antecipada parcial, ou seja, 

tutela antecipada que não abrange todo o mérito ou que diz respeito apenas a um dos 

pedidos desde logo cumulados – ou que apenas foram indicados e que serão 

cumulados quando do aditamento da petição inicial. Neste caso, deferida a tutela 

antecipada nos limites solicitados pelo autor, o processo obviamente deve prosseguir 

para tratar da parte do mérito ou do pedido não contemplado pela tutela antecipada. 

 

Ademais, ao afirmar que, nesta última hipótese, há maior problema em caso de tutela 

antecipada antecedente, discorre: 

(...) quando o autor requer tutela antecipada antecedente e mais tarde pretende tutela 

de maior amplitude ou mesmo formular outros pedidos, deve “indicar” o pedido de 

tutela final e os pedidos que serão cumulados (art. 303, caput, CPC), lembrando que 

a tutela antecipada requerida é parcial. Isso para que não se pense que a falta de 

reação do demandado em relação à tutela antecipada pode levar à extinção total do 

processo. Frise-se que a extinção do processo, em qualquer das hipóteses antes 

tratadas, deve ser declarada apenas em relação à tutela antecipada. 

 

                                                      
17

Com o mesmo ponto de vista: Bruno Redondo (2016, págs. 284 e ss). 
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Por fim, destaca que, mesmo não sobrevindo a extinção do processo, a tutela deferida 

e estabilizada produz efeitos para além do processo, não podendo, portanto, ser discutida ou 

revogada nesse processo, mas somente por intermédio da ação própria prevista no § 2° do art. 

304.  

Logo, há certo consenso doutrinário quanto ao fato de ser possível a antecipação de 

tutela parcial, isto é, a antecipação de apenas parcela daquilo que pretendeu o réu em seu 

pedido não definitivo, torna-se estável quanto à parte concedida e não impugnada, 

prosseguindo o processo, todavia, em relação à parte denegada na decisão interlocutória do 

juízo. 

Não obstante, quanto a ser passível de estabilização a tutela antecipada requerida em 

caráter antecedente que foi indeferida no juízo a quo, mas, após interposição de agravo de 

instrumento e antes do aditamento da inicial, concedida no juízo ad quem, Ribeiro (2016, p. 

214) pensa que “a regra da estabilização não está confinada à hipótese de concessão da tutela 

antecipada em primeira instância”. 

 No mesmo sentido, Fredie Didier, Paula Braga e Rafael de Oliveira (2016, págs. 620 e 

621) esclarecem: 

Têm aptidão para a estabilidade do art. 304 tanto os efeitos da decisão concessiva 

proferida pelo juízo de primeiro grau como os da decisão (unipessoal ou colegiada) 

concessiva proferida em recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão 

singular denegatória. O que importa é que tudo isso aconteça antes de o autor aditar 

a inicial para complementar a sua causa de pedir e formular o seu pedido definitivo 

(art. 303, § 1°, I, CPC).  

Também é possível cogitar decisão proferida em processo de competência originária 

de tribunal - como a ação cível originária no Supremo Tribunal Federal -, cujos 

efeitos também podem estabilizar-se. 

 

Diante disso, na antecipação de tutela antecedente negada na primeira instância, 

contudo, após interposição de agravo de instrumento e antes do aditamento da inicial, deferida 

na segunda, “abre-se duas possibilidades: (i) se a decisão for monocrática, do Relator, deverá 

o réu opor agravo interno; (ii) se a decisão for colegiada, ao réu caberá o manejo do recurso 

especial” (RIBEIRO, 2016, p. 214). 

Ribeiro lembra, porém, que defende “a possibilidade de que qualquer tipo de oposição 

do réu (e não só o recurso stricto sensu) para afastar a estabilização”. E conclui, “se o réu já 

tiver, de alguma forma, em primeira instância, se oposto ao pedido do autor não há que se 

falar em estabilização”. 

Assim, na antecipação de tutela negada na primeira instância, mas concedida na 

segunda, após interposição de agravo de instrumento por parte do autor e antes de ter aditado 

a inicial, o réu terá que impugnar essa decisão concessória para evitar a estabilização. 
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 Contudo, a depender de quem concedeu a antecipação, o relator em decisão 

monocrática ou o acórdão proferido pelo colégio de desembargadores, o demandado deverá 

interpor o recurso cabível ao caso (agravo interno ou recurso especial ao Superior Tribunal de 

Justiça). 

  

3.3. A indispensável objeção do réu à tutela antecipada 

 

O caput do artigo 304 refere que a antecipação de tutela requerida, e concedida, de 

forma antecedente, de acordo com o procedimento previsto no artigo 303, se estabilizará caso 

não seja interposto o respectivo recurso contra a decisão concessória, acarretando, em vista 

disso, a extinção do processo, conforme o § 1°. Contudo, a decisão concessória da tutela, 

agora estabilizada, conservará seus efeitos. 

Entende-se, a priori, que, não havendo a interposição do adequado recurso (agravo de 

instrumento, conforme o inciso I do artigo 1015) no prazo legal, o qual inicia a partir da 

intimação da tutela antecipada deferida
18

, a decisão concessiva se estabiliza, sendo o processo 

extinto. 

Leonardo Ribeiro (2016, págs. 211 e 212), apreciando a questão, relata que, em uma 

interpretação literal, o que terá potencial para determinar, ou não, a estabilização, será a 

interposição recursal, afinal, inexistindo recurso, a decisão antecipatória da tutela se estabiliza 

e o processo se extingue.  

Contudo, após frisar que “pela letra da lei, não basta que o réu conteste a demanda. Se 

não houver recurso da decisão que antecipou a tutela, esta se tornará estável e o processo, com 

ou sem contestação, será extinto”, diz entender que essa interpretação não deve prevalecer, 

pois: 

Em verdade, qualquer forma de oposição (v.g., contestação, reconvenção) deve ter o 

condão de evitar a extinção do processo. Basta a resistência, a manifestação do 

inconformismo do réu, a qual, pode se dar não só pelo recurso. 

É bem verdade que na maioria dos casos o prazo para apresentação de defesa terá 

início somente após a realização da audiência, de forma que primeiro se escoará o 

prazo para o recurso de agravo. De qualquer forma, citado o réu ele poderá, se 

quiser, adiantar a contestação. 

A vingar uma interpretação literal antevê-se um risco potencial de aumento de 

agravos de instrumento nessa situação, pois a parte seria obrigada a lançar mão do 

recurso se quiser que a ação prossiga e seja julgado o pedido final. 

 

Nessa lógica, Fredie Didier, Paula Braga e Rafael Oliveira (2016, págs. 621 e 622) 

interpretam que, embora a norma legal discorra apenas em não interposição de recurso, exige-

                                                      
18

Desse modo: AI 16706035 TJ/PR.  
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se uma inércia do réu que não ocorrerá, mesmo não sendo interposto o recurso, quando, 

dentro do prazo que possui para recorrer, houver uma impugnação da decisão concessória da 

antecipação de tutela, como, por exemplo, suspensão de segurança ou pedido de 

reconsideração
19

. Eles salientam: 

Se, no prazo de recurso, o réu não o interpõe, mas resolve antecipar o protocolo da 

sua defesa, fica afastada a sua inércia, o que impede a estabilização - afinal, se 

contesta a tutela antecipada e a própria tutela definitiva, o juiz terá que dar 

seguimento ao processo para aprofundar sua cognição e decidir se mantém a decisão 

antecipatória ou não. Não se pode negar ao réu o direito a uma prestação 

jurisdicional de mérito definitiva, com aptidão para a coisa julgada. 

 

Ademais, segundo os autores, também não haverá a estabilização, ainda que aconteça 

a inação do réu, quando a demanda for “devidamente respondida e a tutela antecipada 

concedida antecedentemente for questionada por quem se apresente como assistente simples 

do réu20 ou por litisconsorte cujos fundamentos de defesa aproveitem também o réu inerte21”. 

Luiz Guilherme Marinoni (2018, p. 114) declara que, diante da generalização dos 

efeitos da não atuação do demandado, qualquer forma de reação, ainda que não o agravo de 

instrumento, precisa ser: 

(...) vista como sinal de inconformidade, capaz de determinar o prosseguimento do 

processo não apenas para a discussão do caso, mas para que o autor se desincumba 

do ônus de provar as alegações de fato que foram admitidas como prováveis. É certo 

que a contestação não tem razão para ser apresentada antes do aditamento da petição 

inicial e, portanto, quando há estabilização da tutela. Mas se o autor, ao receber a 

intimação da efetivação da tutela antecipada, apresenta petição impugnando a forma 

concedida para a prestação da tutela ou a sua efetivação e, por lapso, perde o prazo 

do agravo de instrumento, há que se considerar a sua petição como inconformismo 

com a tutela antecipada. 

 

Daniel Mitidiero (2017, p. 126), embora pondere que, de acordo com a Lei processual 

civil, “o meio que dispõe o réu de evitar a estabilização da antecipação da tutela é a 

interposição do recurso de agravo de instrumento (art. 304, caput)”, e prossiga “não interposto 

o agravo, estabiliza-se a decisão e o processo deve ser extinto (art. 304, § 1º)”, ressalva: 

É claro que pode ocorrer de o réu não interpor o agravo de instrumento, mas desde 

logo oferecer contestação no mesmo prazo – ou, ainda, manifestar-se dentro desse 

mesmo prazo pela realização da audiência de conciliação ou de mediação. Nessa 

situação, tem-se que entender que a manifestação do réu no primeiro grau de 

jurisdição serve tanto quanto a interposição do recurso para evitar a estabilização 

dos efeitos da tutela. Essa solução tem a vantagem de economizar o recurso de 

agravo e de emprestar a devida relevância à manifestação de vontade constante da 

contestação ou do intento de comparecimento à audiência. Em ambas as 

manifestações, a vontade do réu é inequívoca no sentido de exaurir o debate com o 

prosseguimento do procedimento. 

                                                      
19

Com a mesma interpretação: Cassio Scarpinella (2016, p. 263). 
20

O Enunciado n. 501 do Fórum Permanente de Processualistas Civis esclarece: “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”. 
21

Assim: Eduardo Talamini (2012, p. 29) e Robson Godinho (2015, p. 481).  
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Dierle Nunes e Érico Andrade (2016, págs. 83 e 84), no entanto, defendem apenas o 

recurso de agravo de instrumento como meio capaz de inibir a estabilização. Para eles, o 

legislador adotou “posição expressa de optar pelo recurso como o meio para impedir a 

estabilização”.  

Os autores consideram, inclusive, que: 

(...) nas versões anteriores do projeto se utilizava o termo mais abrangente 

„impugnação‟ e, afora, no projeto aprovado e que se transformou no novo CPC 

houve uma tomada de posição quanto ao instrumento processual capaz de impedir a 

estabilização: o recurso. 

 

Não obstante, Leonardo Greco (2016, p. 199) entende ser necessário, além de não 

interpor o recurso contra a decisão que concede a tutela antecipada, a falta de apresentação de 

defesa, isto é, a própria revelia do réu. 

Sem embargo, percebe-se que, assim como há discussão doutrinária quanto à devida 

impugnação à decisão concessória da antecipação de tutela, os julgados dos Tribunais de 

Justiça demonstram existir divergência sobre o assunto a nível jurisdicional, porquanto umas 

decisões entendem ser apenas o agravo de instrumento o único meio de objeção do réu
22

 

enquanto outras interpretam de maneira extensiva
23

. 

Em relação à interpretação da disposição legal que prevê a indispensável objeção do 

demandado, compreende-se que uma manifestação tempestiva do réu evidenciado a sua 

resignação à decisão favorável ao requerimento antecedente do autor, ou à mera possibilidade 

dela se estabilizar, deve ser levada em consideração para evitar a estabilização da tutela 

antecipada e, assim, prosseguir o processo em busca de uma cognição exauriente e formação 

da coisa julgada. 

Essa conclusão é fundamenta na própria essência do instituto, uma vez que o intuito 

dessa inovação processual é propiciar as partes do processo uma decisão com efeitos estáveis 

sem a necessidade de uma cognição exauriente e, por conseguinte, dilação processual quando 

ambas as partes demonstram o interesse em não prosseguir com o pleito. 

Portanto, a medida que o réu manifesta a sua intensão de persistir com a discussão 

processual, mesmo que não seja através do previsto recurso, deve-se afastar a estabilização, 

pois uma das partes explicitou não enxergar vantagem com o fim da demanda.       

De qualquer forma, enfatiza-se que a mera interposição tempestiva do recurso contra a 

decisão concessiva de antecipação de tutela antecedente impede a estabilização, não 

                                                      
22

AC 10372170026168001 TJ/MG; AC 10372160045756001 TJ/MG; AC 38938120168060038 TJ/CE; AC 

10348160004894001 TJ/MG. 
23

AC 10372160023977001 TJ/MG. 
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importando um posterior desconhecimento do agravo, pois o que interessa é a irresignação do 

réu com a concessão da tutela (SICA, 2016, p. 350). 

Consoante Daniel Amorim (2016, p. 490), “havendo interposição de agravo de 

instrumento pelo réu, a tutela antecipada concedida antecedentemente estará afastada da 

estabilização ora analisada independente do resultado do recurso” 
24

. 

Assim, o Enunciado n. 28 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados, que diz: “Admitindo 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”.    

Todavia, caso o réu apresente impugnação questionando apenas parcela da decisão 

concessória de antecipação de tutela com mais de um capítulo, somente os capítulos da 

decisão não impugnados alcançarão a estabilidade (DIDIER JR.; BRAGA; OLIVEIRA, 2016, 

p. 623).  

Desse modo, por evidenciar o desejo em não discutir parcela da antecipação de tutela 

concedida, concordando, assim, com o entendimento judicial ou, embora discordando, não 

vendo proveito em defender a questão, mostra consentir com a estabilização dos efeitos da 

parte da decisão que não foi impugnada.  

Ademais, pode acontecer de a tutela antecipada concedida não ser recorrida pelo réu 

nem aditada pelo autor.  

Nessa situação, Ribeiro (2016, p. 212) pensa que a tutela antecipada não se estabilizará 

“mesmo diante da ausência de recurso (ou resistência) do réu, quando o autor não aditar a 

petição inicial (inc. I do art. 303), o que implicará a extinção do processo (art. 303, § 2.°), com 

a perda da eficácia da tutela antecipada deferida”. 

Conquanto, Didier, Braga e Oliveira (2016, p. 623) consideram que “deve prevalecer a 

estabilização da tutela antecipada - e isso em razão da abertura conferida às partes para rever, 

invalidar ou reformar por meio da ação prevista no §2° do art. 304 do CPC”. 

Quanto a essa questão, compreende-se que, se as partes ficam satisfeitas com a decisão 

concessória da tutela antecipada e, por isso, não realizam o aditamento do pedido antecedente 

nem a impugnação da decisão concessória, não restam motivos para obrigá-los a prosseguir 

no processo, porquanto ainda poderão rediscutir a questão em uma ação autônoma, e, assim, 

predomina, até eventual questionamento, a estabilização da tutela. 
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Com esse entendimento: AI 21253735120168260000 TJ/SP. 
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3.4. Circunstâncias insuscetíveis de estabilização 

 

A estabilidade dos efeitos concedidos pela decisão favorável ao antecedente 

requerimento de antecipação de tutela é corolário da omissão do réu. Em outras palavras, a 

técnica da estabilização da tutela envolve a premissa de que a inação do réu significa 

desinteresse. 

No entanto, certas circunstâncias acabam por inviabilizar essa estabilização pela 

própria conjuntura do caso em questão. Conforme Luiz Guilherme Marinoni (2018, págs. 113 

e 114), “certamente não é possível admitir que a inércia do réu, em todo e qualquer caso 

conflitivo concreto, configure desinteresse e, assim, possa ter o significado de aceitação da 

tutela antecipada”.  

O autor coloca, “a técnica de estabilização da tutela, tal como desenhada no art. 304, 

confere à não atuação do réu efeitos que são baseados na mesma lógica dos efeitos da 

revelia”, explicando que se parte“ da premissa de que o réu não interpôs agravo em razão de 

não ter qualquer interesse na discussão da questão e preocupação com os efeitos concretos da 

tutela antecipada”. Todavia, pondera: 

A técnica da estabilização da tutela, em boa e adequada teoria, deve ser utilizada 

apenas diante de particulares situações de direito substancial ou de situações gerais 

que revelem a “evidência do direito”, como ocorre no procedimento monitório. 

Note-se que a técnica do procedimento monitório admite a conversão da decisão não 

embargada em título executivo em virtude da existência de prova escrita dos fatos 

constitutivos. Sucede que a técnica do art. 304, além de indiferente ao direito 

material, não se baseia na evidência do direito alegado. Trata-se de técnica fundada 

em perigo de dano, a justificar a sumarização da cognição para a concessão da 

tutela. 

 

No mais, discorre que nenhuma tutela estabilizada é revestida de coisa julgada 

material e, tendo em vista isso, jamais veda a rediscussão do direito reconhecido verossímil, 

uma vez que “a estabilização é da tutela de direito concedida e não do direito que foi suposto 

para concedê-la” (MARINONI, 2018, p. 117). 

Assim, exemplifica, “a tutela declaratória só tem valor quando revestida pela coisa 

julgada material, de modo que só isto é suficiente para evidenciar a impossibilidade de pensar 

a respeito de declaração sumária que se estabiliza”.  

Marinoni (2018, p. 117) explica que: 

(...) a tutela declaratória, ao contrário – por exemplo – das tutelas ressarcitória e 

inibitória, não existe sem coisa julgada material, pois o bem da “certeza jurídica” 

somente pode ser atribuído pela declaração qualificada pela coisa julgada material. 

Uma tutela declaratória sumária estável é uma contradição em termos, na medida em 

que a declaração sumária é incapaz de colaborar para a dissipação da incerteza 

jurídica. 
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Eduardo Talamini (2012, p. 25 e ss.), por sua vez, discorre, “há óbices gerais, 

sistemáticos, que impedem a incidência do mecanismo da estabilização, em termos absolutos, 

em todo e qualquer tipo de conflito”. Além de reiterar que a tutela declaratória e, no mais das 

vezes, a tutela constitutiva “só tem serventia ao jurisdicionado se forem revestidas da 

estabilidade da coisa julgada material”, acrescenta: 

Quando o réu do processo urgente preparatório for citado por edital ou hora certa 

(modalidades de citação ficta). Não se poderá imputar a consequência da 

estabilização, em caso de não comparecimento do réu ao processo. Haverá de lhe ser 

designado um curador especial, que não apenas estará autorizado mas terá o dever 

funcional de adotar as medidas cabíveis em defesa do réu - inclusive impugnar a 

medida urgente. A mesma constatação será aplicável aos casos em que o réu for 

incapaz sem representante legal (ou com interesses colidentes com o do 

representante) ou estiver preso (art. 72). 

 

Nessa linha, Fredie Didier, Paula Braga e Rafael de Oliveira (2016, p. 622) comentam 

que os efeitos da decisão antecipatória serão insuscetíveis de estabilização quando o réu inerte 

“foi citado/intimado por edital ou por hora certa, se estiver preso ou for incapaz sem 

representante ou em conflito com ele (art. 72, CPC)”. Por conseguinte, acentuam, “nestes 

casos, será necessária a designação de curador especial que terá o dever funcional de 

promover sua defesa (ainda que genérica), impugnando a tutela de urgência então concedida”. 

Logo, situações em que o réu tenha sido citado por via ficta, encontre-se preso ou 

incapaz sem a devida representação, a tutela antecipada antecedente não será passível de 

estabilidade, pois a inércia do réu pode ter ocorrido em virtude de uma ausência de 

conhecimento ou carência de capacidade
25

.  

No mais, a Lei processual civil silencia quanto à possibilidade de estabilização nos 

casos que tratam sobre direitos indisponíveis do réu. 

Contudo, Natália Pinheiro (2018, p. 75), em sua dissertação de mestrado defendida 

junto à Universidade Federal do Cerará, argumenta que: 

(...) a consequência processual decorrente da inércia está lógica e juridicamente 

atrelada à possibilidade de disposição do direito material objeto da demanda, não 

podendo ser admitida a potencial imutabilidade de efeitos jurídicos impostos sem a 

observância de uma cognição ampla, ou, no mínimo, uma cognição que concretize a 

possibilidade de contraditório entre as partes. 

 

A partir dessas observações, Pinheiro defende não ser passível de estabilização a 

antecipação de tutela requerida de forma antecedente que verse sobre direitos materiais 

indisponíveis. 

Sobre essa questão, Talamini (2012, p. 26), ao afirmar que a estabilização da tutela 

antecipada consiste numa modalidade de técnica monitória, pondera: 
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Robson Godinho (2015, p. 481) também interpreta assim. 



 

 

 

 

42 
 

A técnica monitória tem por função estabilizar a produção de resultados concretos 

em prol do autor naqueles casos em que o réu, podendo dispor de seu direito de 

defesa, abre mão de impugnar a medida concedida. Há íntima relação entre o 

mecanismo monitório e o princípio da disponibilidade. E esse pressuposto de 

disponibilidade da defesa não está presente quando o objeto do litígio é um direito 

propriamente indisponível. 

 

Já em relação à possibilidade da antecipação de tutela em face da Fazenda Pública 

conservar seus efeitos caso não ocorra a necessária impugnação, Talamini entende que não é 

possível cogitar a estabilização.  

No entanto, Marinoni (2018, p. 122) disserta: 

(...) toda e qualquer tutela antecipada concedida inaudita altera parte – portanto 

ainda que não requerida na forma antecedente –, quando não impugnada mediante 

agravo de instrumento pela Fazenda Pública, conserva efeitos após a extinção do 

processo. Porém, a tutela antecipada fundada em fatos não aprofundadamente 

investigados, a despeito de também conservar efeitos diante da extinção do processo 

provocada pela inércia, não se torna imutável, o que significa dizer que o prazo de 

dois anos – previsto no § 5o do art. 304 – não se aplica à Fazenda Pública. 

 

Assim, por julgar que a antecipação de tutela incidental concedida liminarmente é 

passível de estabilização, o autor afirma que, toda e qualquer tutela antecipada concedida 

inaudita altera parte, quando não impugnada pela Fazenda Pública, conservará seus efeitos 

após a extinção do processo e, salvo a tutela antecipa fundada em fatos não profundamente 

investigados, se tornará, até mesmo, imutável, caso decorra o prazo para a interposição da 

prevista ação autônoma sem propositura da ação. 

Não obstante, Didier, Braga e Oliveira (2016, p. 623) consideram que, quando o réu 

inerte é a Fazenda Pública, a discussão sobre a possibilidade de estabilização da tutela 

antecipada pode ser acirrada. Porém, ressalva: 

A estabilização é uma generalização da técnica monitória no processo civil brasileiro 

e muito já se discutia a possibilidade de uso dessa técnica em face da Fazenda 

Pública desde o regime do CPC-1973, embora agora haja regra expressa permitindo 

(art. 700, §6°, CPC). 

 

Portanto, sendo uma generalização da técnica monitória no processo civil brasileiro e 

por ser admissível a ação monitória perante Fazenda Pública consoante o art. 700, §6°, CPC, a 

admissibilidade da estabilização da tutela antecipada em face da Fazenda é plausível. 

Nessa perspectiva, embora exista decisão julgando pela impossibilidade de 

estabilização em desfavor da Fazenda Pública
26

, constata-se numerosas antecipações de tutela 

satisfativa perante a Fazenda que são estabilizadas quando esta permanece inerte após 

intimada da concessão da tutela e, nos Tribunais de Justiça, mantém-se a estabilização
27

. 
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AC 10372160023977001 TJ/MG. 
27

AC 10372170026168001 TJ/MG; AC 10372160045756001 TJ/MG; AI 212925920168260000 TJ/SP; AC 

10348160004894001 TJ/MG. 
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Com efeito, o Enunciado n. 21 do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 

aprovado (sessão Plenária realizada no dia 26 de fevereiro de 2016) pelos magistrados que 

integram os Grupos de Trabalhos do Fórum de Debates e Enunciados sobre o novo Código de 

Processo Civil, dispõe que: “Fazenda Pública se submete ao regime de estabilização da tutela 

antecipada, por não se tratar de cognição exauriente sujeita a remessa necessária”. 

Não obstante, encontra-se decisão judicial entendendo não ser viável a tutela 

antecipada concedida se tornar estável quando proposta contra a Fazenda perante o Juizado 

Especial da Fazenda Pública
28

.  

Nesta decisão, alega-se que, como o juízo que decidir a demanda se tornará prevento 

para eventual pedido de revisão (art. 304, §4°, CPC), o Estado, querendo, teria que ingressar 

com a nova ação no juízo prevento, Juizado Especial da Fazenda Pública, contudo, segundo o 

inciso I do artigo 5° da Lei federal n° 12.153/09, apenas pessoas físicas e as microempresas e 

empresas de pequeno porte podem ser autoras em causas demandadas nos juizados especiais. 

Todavia, consoante o relator do caso, a consideração de que o Juizado Especial da 

Fazenda Pública não comporta o procedimento da estabilização de tutela provisória em face 

do ente estadual não significa dizer que o instituo não possa ser implementado em desfavor do 

Estado, mas, tão somente, que a competência é da Justiça Estadual Comum.  
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4. AÇÃO AUTÔNOMA DE REVISÃO E A EFICÁCIA DOS EFEITOS DA DECISÃO 

CONCESSÓRIA DA TUTELA ANTECIPADA  

 

Ambas as partes, com a estabilidade da decisão concessiva da antecipação de tutela em 

caráter antecedente e a consequente extinção do processo, podem, no prazo de dois anos, 

computado desde a ciência do pronunciamento que extingue o processo, apresentar uma nova 

demanda, mediante ação autônoma, com o intuito de rever, reformar ou invalidar a decisão 

estabiliza, conforme proclamam os §§ 2° e 5° do artigo 304 do Código de Processo Civil/15. 

Entretanto, consoante § 6° do aludido artigo, caso não suceda a propositura da ação 

autônoma de revisão, dar-se-á a estabilidade dos efeitos da decisão concessória da tutela 

antecipada, não constituindo, todavia, coisa julgada. Assim, observa-se as problemáticas 

envolvendo o tema. 

 

4.1. A prevista ação autônoma para impugnar a antecipação de tutela estabilizada 

 

O § 2° do artigo 304 possibilita ao autor e ao réu da extinta demanda proceder uma 

nova ação, com cognição exauriente, proposta por quem tiver interesse em discutir a 

antecipação da tutela que se estabilizou.  

Dessa maneira, o autor, por exemplo, poderá demandar uma ação para simplesmente 

confirmar a decisão estabiliza, com intuito de, por meio de uma cognição exauriente, garantir 

a coisa julgada, enquanto que o réu, o qual ficou inerte na primeira ação (seja por enxergar 

benefício nisso, seja por puro desleixo), conseguirá, caso queira, retomar a discussão da lide 

que foi decidida de forma contrária a ele e, por falta de objeção, teve os efeitos estabilizados. 

Sobre a questão, Daniel Mitidiero (2017, p. 126 e 127) descreve que, por falta da 

manifestação do réu, a qual pretenderia o exaurimento da cognição, qualquer das partes 

“poderá dentro do prazo de dois anos (artigo 302, § 5º), propor ação visando exaurir a 

cognição – isto é, com o objetivo de aprofundar o debate iniciado com a ação antecipada 

antecedente (artigo 302, § 2º)”. 

Mitidiero razoa ainda, “o legislador vale-se aí da técnica da inversão da iniciativa para 

o debate, que se apoia na realização eventual do contraditório por iniciativa do interessado 

(contraditório eventual)”. 

Conforme Humberto Theodoro Júnior (2015, p. 875): 

Dessa demanda advirá, não uma nova regulação provisória do litígio, mas um 

julgamento definitivo de mérito, que substituirá a tutela provisória até então em 

vigor (art. 304, § 3º).  
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A pretensão em tela será deduzida em juízo como nova ação, diretamente voltada 

para a composição definitiva do litígio, mediante cognição plena e exauriente, capaz 

de revestir-se da autoridade da coisa julgada material. Esse novo julgamento poderá 

rever, reformar ou invalidar a tutela primitiva, ou seja, poderá confirmá-la, 

modificá-la ou cassá-la. 

 

Para Luiz Guilherme Marinoni (2018, págs. 117 e 118), embora a norma confira às 

partes o direito de questionar a tutela antecipada, apenas o réu pode ter interesse em impugnar 

a antecipação de tutela, pois ele é o prejudicado. Ainda que não seja esse o entendimento 

majoritário da doutrina, Marinoni explana: 

O autor pode renunciar à tutela do direito, não tendo qualquer motivo para propor 

ação para reformá-la ou invalidá-la. Como é óbvio, se a tutela do direito é 

insuficiente ao autor, ele não fica impedido de propor ação para pleitear uma outra 

forma de tutela (v. g., inibitória quando antes pedida remoção do ilícito), outro modo 

de prestação da tutela (v. g., paralisação de atividades quando antes requerida 

instalação de filtro) ou a própria tutela de direito em maior extensão (v. g., 

ressarcitória na forma específica quando antes pedida ressarcitória pelo equivalente, 

ou seja, antecipação de soma). Evidentemente que sem a restrição de dois anos, 

prevista no § 5º do art. 304. Ora, se a decisão que concede a tutela que se estabiliza 

não produz coisa julgada, o autor fica livre para pedir outro modo de prestação da 

tutela ou tutela que vá além da estabilizada. 

 

De qualquer forma, segundo Fredie Didier, Paula Braga e Rafael Oliveira (2016, p. 

625) o réu, divergindo da estabilização dos efeitos demandados, pode, no bojo da nova ação, 

requerer, inclusive, “a revisão, reforma ou invalidação antecipada da medida, mediante 

demonstração da probabilidade do direito que afirma ter e do risco de dano ou ilícito ou de 

inutilidade do resultado final”.  

Nesse sentido, Leonardo Ribeiro (2016, p. 213) reitera que não se nega ao autor da 

nova demanda, “que visa à revogação da antecipação de tutela estabilizada, a possibilidade de 

pretender liminarmente (igualmente a título de antecipação de tutela) a suspensão dos efeitos 

daquela”.    

Da mesma forma, segundo Bruno Redondo (2016, p. 289), a tutela antecipada 

estabilizada “pode ser alterada em qualquer fase da ação de modificação, tanto liminarmente 

inaudita altera parte, quanto incidentalmente no curso dessa nova demanda, como ainda ao 

final da mesma, na sentença final”. 

Marinoni (2018, p. 118) interpreta que se abre a “oportunidade para tutela cautelar 

(art. 300, CPC), ou seja, para a suspensão dos efeitos da tutela estabilizada ou mesmo, 

conforme o caso, para a remoção dos seus efeitos concretos”. Ressalva, contudo, “há de estar 

presente probabilidade do direito à reforma ou invalidação da tutela estabilizada e perigo de 

dano”.  

Leonardo Greco (2016, p. 193), por seu turno, afirma que a revogação da decisão 

antecipatória pode ser “liminarmente nessa nova ação ou em procedimento a ela antecedente, 
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se evidenciados o fumus boni iuris e o periculum in mora”. 

Entretanto, Olavo Oliveira, Elias Medeiros e Patrícia Cozzolino (2015, p. 648) 

entendem não ser possível a concessão de antecipação de tutela na ação autônoma de 

impugnação, visto que, de acordo com o § 3° do art. 304, a tutela antecipada estabilizada 

permanece a produzir efeitos até que seja revista, reformada ou invalidada por decisão de 

mérito, “o que somente se dará no momento em que o magistrado prolatar sentença”. 

Nessa questão, o entendimento favorável à possibilidade de o autor da ação autônoma 

de revisão pretender antecipadamente a medida aparenta estar com a razão, uma vez que não 

seria prudente, e isonômico, proibir o pedido de antecipação quando demonstrado a existência 

dos pressupostos legais (fumus boni iuris e periculum in mora). 

Já em relação ao ônus probatório da ação autônoma, Ribeiro (2016, p. 212) pontua que 

“essa nova demanda reabre, por assim dizer, a discussão do processo extinto, aprofundando a 

cognição até então exercida e, por isso, não altera a distribuição originária do ônus da prova”.  

Logo, com o réu da extinta ação sendo o autor da nova demanda, o ônus da prova não 

será redistribuído, isto é, o autor da extinta ação, o qual passa a ser réu na nova, permanece 

com o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito que entende ter. De igual modo, caso 

o autor da nova demanda seja o mesmo da antiga, este continuará com o ônus probatório. 

Assim, Mitidiero (2017, p. 153) deslinda que: 

 (...) como simples prosseguimento da ação antecedente, o processo oriundo da ação 

exauriente não implica por si só inversão do ônus da prova: a prova do fato 

constitutivo do direito permanece sendo do autor da ação antecedente – agora réu na 

ação exauriente. Ao réu da ação antecedente – agora autor da ação exauriente – 

tocará, em sendo o caso, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. 

   

Marinoni (2018, p. 118), por seu turno, compartilha o pensamento de que “a ação 

proposta pelo réu não lhe outorga o ônus de demonstrar que as alegações dos fatos 

constitutivos do direito suposto como provável não são verdadeiras”. Acrescenta: 

A propositura da ação revela o intuito do réu em modificar ou invalidar a tutela 

antecipada, mas este não assume o ônus de provar que as alegações dos fatos 

constitutivos do direito do autor – agora réu – não correspondem à realidade. A 

situação é similar àquela que ocorre quando utilizada a técnica da inversão do ônus 

da propositura da ação principal – depois de concedida a tutela do direito com base 

em cognição sumária. Há inversão do ônus de propor a ação, mas o ônus da prova 

continua sendo de quem afirmou o direito e ainda não se desincumbiu do ônus de 

demonstrá-lo. 

 

No entanto, Redondo (2016, p. 289) pensa que o ônus da prova deve observar a regra 

geral prevista nos incisos I e II do art. 373, cabendo “àquele que estiver na posição de autor da 

ação de modificação (seja ele o autor ou o réu do pedido antecedente)” comprovar os fatos 

constitutivos de direito. 
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Não obstante, o prazo para a propositura da ação é decadencial
29

, logo, não possibilita 

suspensão ou interrupção. Em verdade, impõe-se um limite temporal para que as partes 

busquem a rediscussão da demanda concedida na antecipação de tutela e, assim, possam 

modificar seus efeitos. Com o decurso do prazo, decai o direito das partes para questionar a 

estabilização da tutela antecipada. 

No tocante a fluência do prazo, Marinoni (2018, págs. 118 e 119) ressalva que, quando 

a antecipação de tutela estabilizada for parcial, o processo não é extinto, porém o § 5° do art. 

304 afirma que o prazo deve ser contado “da ciência da decisão que extinguiu o processo”. 

Então, desenvolve que: 

Seria possível pensar, no caso de tutela estabilizada parcial, que o prazo deve ser 

contado da data da intimação da decisão que declara a estabilização da tutela em 

virtude da não reação do demandado. Porém, como a letra da lei fala de “decisão que 

extinguiu o processo” e a insegurança em relação a prazos é algo perverso, é 

adequado entender que o juiz, ao invés de simplesmente declarar a estabilização da 

tutela, deve extinguir o processo em relação à tutela estabilizada. Desta forma resta 

claro que a tutela antecipada não mais poderá ser discutida no processo, bem como 

que o prazo fluirá “da ciência da decisão que extinguiu o processo” em relação à 

tutela que se estabilizou. 

 

Sem embargo, o juízo prevento para apreciar a ação autônoma que busca discutir os 

efeitos estabilizados será aquele que acompanhou o processo originário e concedeu a medida 

antecipatória estabilizada, consoante disposição do § 4° do art. 304.   

Além disso, qualquer das partes da antiga ação, com o propósito de instruir a nova 

demanda, poderá requerer o desarquivamento dos autos do processo que concedeu a medida 

antecipatória da tutela satisfativa. Com relação a isso, pondera Didier, Braga e Oliveira (2016, 

p. 625): 

Se o processo for documentado em autos de papel (não eletrônico), deverá extrair 

cópia integral e autenticada do caderno processual ou simplesmente declará-la 

autêntica sob a responsabilidade pessoal do advogado. Os autos originais devem 

permanecer no arquivo para o caso de litisconsorte ou de outra parte pretender 

propor ação formulando pedido diverso, que não possa mais ser formulado nos autos 

do processo já pendente, em razão de eventual preclusão ou estabilização objetiva da 

demanda. 

 

Não obstante, de acordo com Mitidiero (2017, p. 127), embora o artigo 302, § 4º, dê a 

entender que se trata de uma faculdade da parte, “é fundamental que a petição inicial e a 

decisão anterior instruam o processo para fins de aferição dos limites do debate e da eficácia 

da decisão anterior”. O autor relata que o documento é essencial, porquanto, “como se trata de 

uma continuação do debate anterior, o juízo que conheceu da ação antecipada está prevento 

para conhecer da ação final (artigo 304, § 4º)”. 
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Nessa linha: Olavo Oliveira, Elias Medeiros e Patrícia Cozzolino (2015, p. 647). 
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Todavia, de acordo com o § 3° do art. 304, enquanto não for proposta a ação 

autônoma, a antecipação de tutela concedida antecedentemente conservará seus efeitos, pois a 

decisão concessória da tutela está estabilizada. 

 

4.2. Eficácia dos efeitos estabilizados e a coisa julgada 

 

A decisão concessória da antecipação de tutela em caráter antecedente, de acordo com 

o § 6° do artigo 304, não constitui coisa julgada. Realmente, nesse caso, inexiste julgamento 

ou declaração capaz de instituir a coisa julgada material.  

Com efeito, diante da concessão da tutela e da inação do réu em relação a esta, a 

prescrição legal estabelece a extinção do processo, conservando os efeitos da decisão, ainda 

que sem resolução de mérito.  

Nessa linha, Scarpinella (2015, p. 226), ao analisar o que dispõe o § 6°, comenta que, 

por não haver coisa julgada, a extinção do processo prevista no § 1° sucede sem resolução do 

mérito, pois a decisão de mérito tem relação com a coisa julgada. Assim, não é o conteúdo da 

decisão que se torna imutável e indiscutível, mas os efeitos da tutela de direito material que 

prosseguem no tempo. 

Por conseguinte, admitir a estabilização da tutela antecipada significa apenas aceitar 

que “os efeitos exauridos da tutela e os efeitos processuais que ainda podem ser produzidos 

para o seu integral alcance não podem ser questionados sem a propositura da ação de reforma 

ou de invalidação da tutela” (MARINONI, 2018, p. 119). 

Contudo, decorrido o prazo para a propositura da ação autônoma prevista no § 2° do 

art. 304, os efeitos da decisão concessiva da tutela antecipada se estabilizam. Porém, embora 

estabilizados os efeitos, não ocorrerá coisa julgada, pois é a eficácia da decisão que se 

mantém estável e não o conteúdo dela, o qual somente se torna incontroverso com a coisa 

julgada. 

Fredie Didier, Paula Braga e Rafael de Oliveira (2016, p. 626) afirmam não haver 

reconhecimento judicial do direito do autor nessa circunstância. Assim, exemplificam que o 

autor não poderá, com base na decisão estabilizada, “pretender extrair dela uma espécie de 

efeito positivo da coisa julgada”.  

Desse modo, explicam que, “mesmo depois do decurso do prazo de dois anos para 

propositura da ação autônoma com pedido de revisão, reforma ou invalidação dessa decisão, 

não há que se falar em coisa julgada”. Logo, entendem sobrevir mera permanência da 

estabilidade. 
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 Ademais, reiterando que, não obstante a eficácia além do processo, essa estabilidade 

processual é diversa da coisa julgada, Didier, Braga e Oliveira comentam que “não caberá 

ação rescisória da decisão que concede a tutela provisória, mesmo após os dois anos para 

ajuizamento da ação a que se refere o §5° do art. 304”. 

Na mesma linha, Roberto Gouveia Filho, Ravi Peixoto e Eduardo Costa (2015, p. 01) 

entendem que, após os dois anos da estabilização da tutela antecipada antecedente, não haverá 

coisa julgada e será inadmissível o ajuizamento da ação rescisória. A estabilização da tutela 

antecipada, segundo eles, trata-se de “um fenômeno novo, com características próprias – a 

imutabilidade das eficácias antecipadas”. 

Destarte, o enunciado n. 33 do Fórum Permanente de Processualistas Civis
30

 confirma 

esse entendimento quando proclama não haver cabimento para ação rescisória nos casos de 

estabilização da tutela antecipada. 

A respeito da coisa julgada, Antônio Carlos Cintra, Ada Pellegrini e Cândido 

Dinamarco (2015, págs. 342 a 344) ensinam: 

A sentença não mais suscetível de reforma por meio de recursos transita em julgado, 

tornando-se imutável dentro do processo. Configura-se a coisa julgada formal, pela 

qual a sentença, como ato daquele processo, não poderá ser reexaminada. É sua 

imutabilidade como ato processual, provinda da preclusão de todos os recursos 

eventualmente admissíveis. A coisa julgada formal representa a preclusão máxima, 

ou seja, a extinção do direito ao processo (àquele processo, o qual se extingue). O 

Estado realizou o serviço jurisdicional que se lhe requereu (julgando o mérito), ou 

ao menos desenvolveu as atividades necessárias para declarar inadmissível o 

julgamento de mérito. 

Em princípio a coisa julgada formal é pressuposto da coisa julgada material. 

Enquanto a primeira torna imutável dentro do processo o ato processual sentença, 

pondo-a com isso ao abrigo dos recursos definitivamente preclusos, a coisa julgada 

material torna imutáveis os efeitos produzidos por ela e lançados fora do processo. É 

a imutabilidade da sentença, no mesmo processo ou em qualquer outro, entre as 

mesmas partes. Em virtude dela nem o juiz pode voltar a julgar nem as partes a 

litigar, nem o legislador a regular diferentemente a relação jurídica. 

  

Segundo os autores, apenas as sentenças de mérito, as quais julgam a causa admitindo 

ou recusando a pretensão do autor, fazem a coisa julgada material. Assim, não apresentam 

essa autoridade, apesar da imutabilidade adquirida pela preclusão, as sentenças que não 

constituem a solução do conflito de interesses deduzido em juízo, como as que definem o 

litigio pondo fim a relação processual sem julgamento de mérito, as decorrentes da jurisdição 

voluntária, as medidas cautelares, bem como as decisões interlocutórias em geral, ressalvadas 

poucas exceções. 

No entanto, lecionam que está sendo superada a ideia de que a coisa julgada “só possa 
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Enunciado n. 33 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “Não cabe ação rescisória nos casos de 

estabilização da tutela antecipada”. 
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coroar uma sentença produzida após o conhecimento profundo e exauriente do juiz, em um 

procedimento em que todas as garantias constitucionais sejam exercidas prévia ou 

conjuntamente com os atos processuais (as chamadas vias ordinárias)”.  

Aliás, os autores comentam, “cada vez mais os sistemas estrangeiros admitem a coisa 

julgada revestindo decisões proferidas em procedimentos de cognição sumária, nos quais a 

cognição do juiz é superficial e o contraditório pode ser diferido”. 

 Contudo, a previsão do Código de Processo Civil de 2015 relacionada à ausência de 

coisa julgada na estabilização da tutela antecipada concedida de forma antecedente é 

consoante com o ordenamento jurídico italiano e o francês, nos quais se buscou inspiração 

(RIBEIRO, 2016, p. 213). 

Segundo Luiz Guilherme Marinoni (2018, p. 119): 

Na Itália, as tutelas de urgência de caráter antecipatório têm eficácia desvinculada da 

propositura de uma “ação principal” (art. 669-octies, 6, CPC italiano), mas o Código 

de Processo Civil expressamente afirma que a autoridade do provimento não é 

invocável em um outro processo (art. 669-octies, 9, CPC italiano). De modo que os 

chamados provimentos antecipatórios italianos – na mesma linha dos référés 

franceses –, embora dotados de efeitos temporais indeterminados, não constituem 

decisões imutáveis ou que fazem coisa julgada material. 

 

Especificamente à disposição legal prevista no ordenamento brasileiro, discorre: 

No direito brasileiro, o § 3º do art. 304 afirma que “a tutela antecipada conservará 

seus efeitos”, enquanto que o § 6º do mesmo artigo esclarece que “a decisão que 

concede a tutela não fará coisa julgada”. A tutela antecipada, após a extinção do 

processo, conserva os seus efeitos executivos. Melhor dizendo, após a extinção do 

processo há estabilização da tutela, ou seja, exatamente a conservação dos seus 

efeitos executivos e dos seus efeitos materiais exauridos.  

Isso significa claramente que à estabilização da tutela não pode ser atribuído 

qualquer efeito preclusivo próprio à coisa julgada. 

 

Daniel Mitidiero (2017, p. 127), por sua vez, explana que a eficácia que o legislador 

“procurou outorgar à decisão estável depois de transcorrido em branco o prazo previsto para o 

exaurimento da cognição não tem paralelo no direito francês e no direito italiano”.    

Em verdade, uma decisão proferida antes da formulação do pedido de tutela final, 

baseada apenas na indicação deste e, por disso, pendente de complementação, juntada de 

documentos e confirmação, embora com a estabilização dos seus efeitos, não possui a mesma 

propriedade de uma decisão que analisa a completa argumentação, com todos os documentos 

necessários. 

 Inclusive, Cintra, Pellegrini e Dinamarco (2015, p. 345) comentam que “certas 

decisões jurisdicionais que não são de mérito acabam também por revestir-se de uma espécie 

de estabilidade, de algum modo equivalente à da coisa julgada”. E concluem, afirmando que 

“no processo podem ocorrer diversos graus de estabilização das decisões, sendo a mais aguda 
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a coisa julgada material”. 

Dierle Nunes e Érico Andrade (2016, págs. 85 e ss.) acreditam que, embora não exista 

coisa julgada (mesmo ultrapassando o prazo para a propositura da ação autônoma sem o 

ajuizamento desta), os efeitos da decisão antecipatória continuaram existindo, com o 

impedimento para a modificação da decisão estabilizada decorrente dos institutos da 

prescrição e da decadência.  

Heitor Sica (2016, p. 353) entende que não há coisa julgada, no entanto, trata apenas 

em decadência. Coloca que “passados os dois anos da decisão extintiva do feito, produz-se 

uma estabilidade qualificada, pois, embora não possa ser alterada, não se confundiria com a 

imunidade pela inexistência de uma feição positiva”. 

Conforme Scarpinella (2016, p. 263), “a circunstância de, passados os dois anos do § 

5º do art. 304, não haver meios de rever, reformar ou invalidar aquela decisão não faz com 

que ela transite materialmente em julgado”. Relata que há “mera coincidência (não 

identidade) de regimes jurídicos, em prol da própria segurança jurídica”. 

Leonardo Ribeiro (2016, págs. 213 e 214), por seu turno, pensa que, por não haver 

coisa julgada, escoado o prazo de dois anos para a ação prevista no § 2°, as partes, respeitando 

os prazos prescricionais, podem ajuizar outra ação com o intuito de “discutir o mesmo bem da 

vida, com inegável repercussão na tutela antecipada estabilizada”. Assim, discorre: 

O prazo de dois anos encerra a possibilidade de se ajuizar uma ação que reabra a 

discussão do processo extinto, nos exatos limites e contornos da lide originária na 

qual se deferiu a antecipação de tutela. Passado esse prazo, diante da inexistência de 

coisa julgada acerca da matéria, nada impede que qualquer das partes, respeitados os 

prazos prescricionais pertinentes, ingresse com uma nova demanda, com cognição 

exauriente, que diga respeito ao mesmo bem da vida discutido na ação que foi 

extinta. 

Nessa hipótese, não haverá de se falar, obviamente, em manutenção da mesma regra 

da ação anteriormente extinta com relação ao ônus da prova, pois se instaurará uma 

nova lide, sem qualquer vinculação com aquela outra extinta, cuja decisão poderá – 

mas não necessariamente deverá – influir na decisão que antecipou  a tutela. Fechar 

essa possibilidade seria o mesmo que dar prevalência a uma decisão de cognição 

sumária em relação a uma decisão fruto de cognição exauriente e completa, com o 

que não podemos concordar. 

 

Por esse ângulo, Marinoni (2018, págs. 119 e 120) disserta, “o direito afirmado 

provável ou a questão jurídica decidida com base em cognição sumária podem voltar a ser 

discutidos pelo demandado em qualquer processo”.  

Ele fundamenta que “o art. 304 quis apenas advertir que, para pretender a invalidação 

ou a reforma da específica tutela concedida, o réu deve propor ação de revisão no prazo de 

dois anos”. Todavia, para o autor, “existe o problema do significado do § 5º do art. 304 ou, 

mais precisamente, da extinção do direito de reformar ou invalidar a tutela antecipada”. Nessa 
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perspectiva, desenvolve: 

A impossibilidade de se pedir a revisão da decisão que concedeu a tutela antecipada 

para reformá-la ou invalidá-la nada tem a ver com coisa julgada. Ora, se o legislador 

optou por não atribuir à decisão que concede a tutela que se estabiliza a qualidade de 

coisa julgada material, certamente em virtude da precariedade da cognição que está à 

sua base, não há razão para supor que o decurso do prazo para o exercício do direito 

de revê-la tenha a força de conferir à decisão não revista a autoridade de coisa 

julgada material.  

É certo que a coisa julgada material, em certos limites, é uma questão de política 

legislativa. É também verdade que a coisa julgada material não decorre, 

necessariamente, da plena e exauriente discussão do direito decidido. Ocorre que o 

legislador, além de ter dito que a decisão que concede a tutela não produz coisa 

julgada, afirmou que o exaurimento do prazo de dois anos para a propositura da ação 

de revisão simplesmente extingue “o direito de rever, reformar ou invalidar a tutela 

antecipada”.  

Ora, não ter mais direito de reformar ou invalidar a tutela antecipada não significa 

não poder mais discutir o direito que foi suposto como provável para se conceder a 

tutela. Este direito pode ser rediscutido em qualquer processo, desde que não para 

reformar ou invalidar a tutela antecipada. 

 

Marinoni conclui, portanto, que “realmente, se a norma simplesmente afirma que o 

prazo de dois anos extingue o direito de reformar ou invalidar a tutela antecipada, não cabe 

pensar em qualquer efeito preclusivo próprio à coisa julgada”. 

Diferentemente, Mitidiero (2016, págs. 127 e 128) razoa que, embora o legislador não 

tenha dito de forma direta, é evidente, caso inexista ação posterior ajuizada no prazo legal, a 

inafastabilidade da estabilização. Nas palavras do autor, torna-se “imutável” e “indiscutível” 

31
.  

Com esse ponto de vista, argumenta: 

É claro que é legítimo, desde o ponto de vista do direito ao processo justo (art. 5º, 

LIV, CRFB), criar vias alternativas ao procedimento comum. Nada obsta, portanto, 

que o legislador desenhe procedimentos diferenciados sumários do ponto de vista 

formal (encurtamento do procedimento) e do ponto de vista material (com cognição 

sumária, limitada à probabilidade do direito). O que é de duvidosa legitimidade 

constitucional é equiparar os efeitos do procedimento comum – realizado em 

contraditório, com ampla defesa e direito à prova – com os efeitos de um 

procedimento cuja sumariedade formal e material é extremamente acentuada.  

Essa opção do legislador, portanto, remete ao problema de saber qual é a função do 

processo civil no Estado Constitucional. Somente a partir dessa perspectiva será 

possível analisar se semelhante opção é suportada pela nossa ordem constitucional. 

Sendo a obtenção de uma decisão justa uma das finalidades do processo civil no 

Estado Constitucional, o que remete para a necessidade de construirmos 

procedimentos orientados à sua busca, parece-nos que a limitação do direito ao 

contraditório e do direito à prova ínsita à sumarização procedimental e material da 

ação antecedente atua em sentido contrário à busca por uma decisão justa – e, pois, 

desmente uma das razões de ser da necessidade de um processo justo. A eficácia 

bloqueadora do direito fundamental ao processo justo, portanto, impede que se 

tenha como constitucional a formação de coisa julgada na tutela antecipada 

requerida de forma antecedente no caso de transcurso do prazo legal sem o 

exaurimento da cognição. 
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Mitidiero (2017, p. 154) diz ter sido essa a proposta de Ada Pellegrini Grinover (“Proposta de alteração ao 

Código de Processo Civil. Justificativa”, Revista de Processo, p. 191-195, n. 86).  
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Então, o autor depreende, “a estabilização da tutela antecipada antecedente não pode 

lograr a autoridade da coisa julgada – que é peculiar aos procedimentos de cognição 

exauriente”. Assim, distingue:  

Passado o prazo de dois anos, continua sendo possível o exaurimento da cognição 

até que os prazos previstos no direito material para a estabilização das situações 

jurídicas atuem sobre a esfera jurídica das partes (por exemplo, a prescrição, a 

decadência e a supressio). 

  

Diante do exposto, Mitidiero compreende que, após o prazo previsto para a ação 

autônoma, resta coisa julgada e, portanto, existe, inconstitucionalidade da regra. Resumindo 

seu entendimento, diz que “o direito à adequada cognição da lide constitui corolário do 

direito ao processo justo e determina a inafastabilidade da ação exauriente para formação da 

coisa julgada”. Logo, não garantindo isso, “há ofensa ao direito fundamental ao processo justo 

pelo próprio legislador infraconstitucional incumbido de densificá-lo”. 

Oliveira Neto, Medeiros Neto e Oliveira (2015, págs. 648 e 649) julgam que, 

vencendo o prazo decadencial para propositura da ação prevista no § 5° do artigo 304, a 

antecipação de tutela estabilizada produzirá coisa julgada material, pois é a única via através 

da qual “a tutela estabilizada pode ser revista, excluída essa possibilidade não mais terá a 

parte a possibilidade de modificar, através de outro processo, o que restou decidido quando da 

estabilização”.  

Eles pensam que “se trata de uma imutabilidade e incontestabilidade da decisão 

próprios da eficácia operada pela coisa julgada material”. 

Não obstante, Bruno Redondo (2016, págs. 293 e 294) depreende que, além de instituir 

coisa julgada material, a extinção do processo deve se operar com resolução de mérito, pois “a 

sentença que extingue o processo e mantém os efeitos da tutela antecipada antecedente deve 

ser definitiva (art. 487)”. 

Por seu turno, Natália Cançado Scarpelli (2016, p. 167), em sua dissertação de 

mestrado defendida junto à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pondera que: 

(...) temos dificuldades em considerar que uma decisão proferida em cognição 

sumária, sem o contraditório pleno e efetivo, seja capaz, após o decurso do prazo 

decadencial bienal, de formar coisa julgada. Portanto, em nossa opinião, não haverá 

formação de coisa julgada material após a estabilização da tutela antecipada e 

extinção do processo, tampouco quando ultrapassado o prazo de dois anos para o 

ajuizamento de ação autônoma. 

 

Com efeito, Juvêncio Vasconcelos Viana (2013, p. 99), comentando sobre a técnica da 

estabilização, já afirmava que “uma decisão proferida em cognição sumária, antecedente à 

causa, com potencialidade para perpetuar efeitos, sem dúvida, traz perplexidades”. 

Infere-se, portanto, que há uma imensa divergência doutrinária quanto a formação ou 
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não de coisa julgada material, assim como na possibilidade de propositura de uma nova ação 

depois de transcorrido o prazo para o ajuizamento da ação autônoma de revisão prevista no § 

5° do artigo 304 do novo Código de Processo Civil.  

Além disso, embora os Tribunais de Justiça ainda estejam por tratar sobre a questão, 

tendo em vista o pouco tempo de vigência do Código, em alguns julgados analisados se 

constatou que, ao discutirem questões envolvendo o instituto da estabilização da tutela 

antecipada, os desembargadores teceram certas considerações quanto à existência ou 

inexistência de coisa julgada material, havendo também divergência entre eles
32

. 

Exposta a discussão, depreende-se que uma decisão proferida antes da formulação do 

pedido de tutela final, mediante cognição sumária e sem o devido contraditório, não constitui 

coisa julgada. Destarte, ainda que transcorrido o prazo de dois anos para a propositura da ação 

autônoma de revisão, permanece apenas a eficácia dos efeitos da decisão concessória da 

antecipação de tutela satisfativa. 
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AC 10372160023977001 TJ/MG; AC 10372160040062001 TJ/MG; AC 10372170003902001 TJ/MG. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Inicialmente, não se pretende, neste momento, trazer todo o entendimento que o autor 

foi se filiando ao longo da exposição e discussão do tema, mas sim deixar a perspectiva do 

trabalho em relação à aplicação do instituto da estabilização da tutela antecipada e à 

concretização, a curto médio prazo, da real intensão do legislador e da doutrina que o 

incentivou. 

O instituto veio trazer economia processual e financeira às partes, uma vez que não os 

obriga a continuar a demanda judicial, que é onerosa a eles e ao Estado, quando optam por 

não prosseguirem com o pleito até que, após a devida cognição exauriente, seja decidido a 

tutela jurisdicional definitiva, a qual produz coisa julgada. 

De fato, embora a decisão concessória da antecipação de tutela não constitua coisa 

julgada material, os efeitos da decisão permanecerão com eficácia, permitindo-se, entretanto, 

rediscutir a questão mediante a propositura da prevista ação autônoma de revisão da tutela 

antecipada que se estabilizou.  

Ademais, por não haver coisa julgada material, existe discussão doutrinária quanto à 

viabilidade da reanálise do assunto mesmo depois de transcorrido o prazo previsto para a 

propositura da ação autônoma. 

Em verdade, ainda que, a priori, apresente-se uma série de questões e nuances que 

estão gerando os debates e entendimentos divergentes tratados neste trabalho, o intuito do 

legislador foi, quando passível de estabilidade e com ambas as partes demonstrando interesse 

(seja por ação ou omissão), garantir uma economia processual e financeira.  

Dessa maneira, evita-se todo o desgaste proveniente de uma longa tramitação, a qual 

prejudica todas as partes (autor, réu, Estado e sociedade), pois difunde uma sensação de 

ostracismo ao real acesso à Justiça e, por conseguinte, incredulidade na jurisdição estatal.    

Aguarda-se, então, que as problemáticas envolvendo o instituto possam ser dirimidas 

por intermédio do consenso doutrinário proveniente dos encontros do Fórum Permanente de 

Processualistas Civis, bem como mediante os enunciados resultantes dos debates nos órgãos 

jurisdicionais, tais como os originados nos Grupos de Trabalhos do Fórum de Debates e 

Enunciados sobre o novo Código de Processo Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e 

os provindos da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados.  

No mais, quando as palpitantes questões chegarem ao Superior Tribunal de Justiça, 

que é competente constitucionalmente para uniformizar jurisprudência a respeito da legislação 

federal e, portanto, do tema, serão discutidas e padronizadas, estreitando, então, as 
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controvérsias. 

Logo, depois de abordar os embaraços decorrentes da positivação da técnica 

processual, espera-se ter contribuído com a discussão relacionada a esse complexo instituto, 

que veio para obstar o perigo da demora de forma antecedente a formulação do pedido final, 

assim como proporcionar efetivas e contínuas repercussões diante da inação do réu.   
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