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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo principal analisar o instituto processual da 
estabilização da tutela antecipada à luz do Estado Democrático de Direito, buscando 
alcançar uma diretriz interpretativa adequada do procedimento positivado no Código 
de Processo Civil de 2015. O questionamento central surge da opção legislativa por 
conferir estabilidade e autonomia, com fundamento na inércia, aos efeitos de decisão 
judicial proferida mediante cognição sumária sem oportunidade prévia ao diálogo no 
processo. Para tanto, primeiro compreende-se o paradigma de Estado Democrático 
de Direito a partir do qual se pretende construir a leitura crítica sobre o papel do 
processo no debate democrático e a diretriz interpretativa da estabilização da tutela 
antecipada. Em um primeiro momento, a pesquisa se ocupa em estabelecer o 
paradigma de análise e em compreender a formação ideológica do processo no Brasil, 
desde o Império e a República Velha até o primeiro código elaborado em contexto de 
estabilidade democrática. Ao final da pesquisa, passa-se por uma reflexão sobre o 
papel do processo em conferir efetividade à tutela dos direitos consagrados pela 
Constituição de 1988. O processo, nesse contexto, revela-se instrumental porque 
constituído como possibilidade de postulação judicial de direitos e como configuração 
politicamente autônoma da proteção jurídica individual. Contudo, um processo 
discursivo porque se legitima na vontade estatal enquanto decisão jurídica e 
faticamente fundamentada, construída a partir de uma coparticipação de sujeitos em 
igualdade de chances, mediante a observância dos direitos fundamentais que 
configuram condição de existência à própria ordem democrática. No que se refere à 
análise da técnica positivada, o corte metodológico do presente trabalho, que foca na 
adequação democrática, permite a identificação dos problemas interpretativos mais 
pertinentes. Buscando não se restringir à mera descrição do procedimento, propõe-se 
revisão bibliográfica e levantamento de decisões judiciais sobre os problemas 
identificados a fim de traçar as principais tendências interpretativas. Ciente de que a 
compreensão da adequação democrática do instituto não pode se limitar ao debate 
teórico, busca-se, ainda, entender as promessas de efetividade que permeiam a 
opção legislativa. Analisando-se a estrutura do instituto processual da estabilização, 
em si e na forma como positivado, bem como traçando-se caminho investigativo pelos 
projetos de lei e processo legislativos sobre a matéria, percebeu-se que o objetivo 
buscado reside na simplificação e celeridade do procedimento, com consequente 
diminuição do número de processos. Percebeu-se, ainda, que o instituto da 
estabilização comporta diferentes técnicas de modo que a mitigação da construção 
coparticipada das decisões não é inerente à estabilidade dos efeitos das tutelas 
diferenciadas. Assim, diante do que dispõe o CPC de 2015, propõe-se contornos 
interpretativos mais específicos voltados (i) à restrição de aplicação apenas nas 
hipóteses em que o direito material objeto da demanda seja considerado como 
disponível dentro da esfera jurídica do réu, (ii) ao afastamento imediato da 
estabilização mediante qualquer manifestação idônea de inconformidade do réu, seja 
em primeira ou em segunda instância jurisdicional e (iii) à impossibilidade de oposição 
de quaisquer obstáculo à rediscussão exauriente da matéria objeto da decisão 
estabilizada mesmo após o transcurso do prazo para ajuizamento da ação principal. 

 
Palavras-chave: Estabilização da tutela antecipada. Estado Democrático de Direito. 
Diretriz interpretativa. 



 

 
 

ABSTRACT 

The main objective of this study is to analyze the procedural institute of stabilization of 
summary judgment in the light of the Democratic State of Law, seeking to achieve an 
adequate interpretative guideline of the procedure in the brazilian Code of Civil 
Procedure of 2015. The central questioning comes from the legislative option to 
provide stability and autonomy, with grounds on inertia, to the effects of a judicial 
decision rendered by summary cognition without prior opportunity for dialogue in the 
process. Therefore, first, the paradigm of the Democratic State of Law critical reading 
about the role of the democratic debate and the interpretative guideline of stabilization 
of guardianship anticipated. At first, the research focuses on establishing the paradigm 
of analysis and to understand the ideological formation of the legal process in Brazil, 
from the Empire and the Old Republic to the first legal code developed in the context 
of democratic stability. At the end of the research, a reflection on the role of the legal 
process in conferring effectiveness on the protection of rights enshrined in the 1988 
Constitution. The legal process, in this context, proves to be instrumental because 
constitutes a way to judicate rights and as a politically autonomous mean of protection 
of individual rights. However, it is a discursive process because it legitimizes itself in 
the state's will while a legal decision constructed from a co-participation of subjects in 
equal chances, with the respect of fundamental rights which costitutes the basis to the 
democratic order itself. With regard to the analysis of the positived technique, the 
methodological cut of the present study, which focuses on it's adequacy to the 
democretic principle, allows the identification of the most relevant interpretative 
problems. Seeking not to restricte to the mere description of the procedure, I propose 
the bibliographical review and review of judicial decisions on problems identified in 
order to chart the main interpretive tendencies. Aware that the understanding of the 
democratic adequacy of the institute can not be limited to the theoretical debate, I also 
sought to understand the promises of effectiveness that permeate the legislative 
option. Analyzing the structure of the institute of stabilization, and of itself as prescribed 
in our Law, and tracing the investigative path took in our bills and legislative process, 
we can notice that the main objective sought by the legislative was the simplification 
and increase of pprocedure speed, with a consequent reduction in the number of 
cases. It was also noticed that the institute of stabilization allows different techniques 
so that the mitigation of the co-participation in the construction of the decisions is not 
inherent to the stability of the effects of summary judgment. Thus, in view of the 
provisions of the brazilian Code of Civil Procedure of 2015, I propose more specific 
interpretative contours aimed at (i) the restriction in the application of the institute only 
in cases where the material right that is the subject of the claim is considered to be 
available within the defendant's legal sphere, (ii) the immediate withdrawal from 
stabilization by any suitable manifestation of non-compliance by the defendant, 
whether at first or second instance and (iii) the impossibility of opposing any obstacles 
to the re-examination of the subject matter of the stabilized decision even after the 
deadline for filing the principal action. 

 

 
Keywords: Stabilization of summary judgement. Democratic State of Law. Interpretive 
guideline 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

Com o propósito primordial de analisar o instituto processual da 

estabilização da tutela antecipada sob a perspectiva do Estado Democrático de 

Direito, buscando alcançar uma diretriz interpretativa adequada ao procedimento 

positivado nos artigos 303 e 304 do Código de Processo Civil, Lei nº 13.105/2015, o 

trabalho levanta a proposta de leitura crítica sobre o papel do processo no debate 

democrático. 

O questionamento central surge da opção legislativa por conferir 

estabilidade e autonomia, com fundamento na inércia, aos efeitos de decisão judicial 

proferida mediante cognição sumária. Subjaz, pois, do procedimento adotado pelo 

Código, questões sobre a potencial imutabilidade da vontade jurisdicional expressa na 

decisão estabilizada e alcançada de forma não construída, sem oportunidade ao 

diálogo no processo, bem como seu fundamento apenas no poder político 

institucionalizado na jurisdição e no juízo de urgência e relativa verossimilhança. 

A questão da democracia, contudo, mostrou-se pouco presente no 

pensamento processualista brasileiro, ou, pelo menos, nas opções de política 

legislativa acerca do direito processual. Demonstrou-se necessário, portanto, ao longo 

da pesquisa, primeiro compreender a função ocupada pelo processo em um Estado 

Democrático de Direito para então discutir criticamente institutos processuais sob essa 

perspectiva. 

Diante da necessidade de se pensar o processo, assim como o Direito, 

associado ao desenvolvimento da sociedade, o pensamento processual é geralmente 

sistematizado em fases que seguem um caminho cronológico relativamente 

delimitado. Aqui, contudo, não se pretende construir uma teoria a partir de percepções 

sociológicas do processo, mas, busca-se uma associação essencial com a formação 

estatal prevalecente nos períodos de transformação legislativa acerca da matéria. 

Embora a história do Brasil não permita fazer associações categoricamente 

sistematizadas com as fases processuais, alguns apontamentos são possíveis e 

necessários. De modo geral, há três fases processuais reconhecidas em termos de 

pensamento: praxista, procedimentalista e instrumentalista. 
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O praxismo coloca o direito processual em função adjetiva sobre o direito 

material, sendo-lhe componente e acessório. Há vinculação necessária entre direito 

material e direito processual, com consequente ausência de autonomia científica na 

disciplina processualista. Normalmente, essa fase é associada ao Direito romano e, 

no Brasil, ao processo do período colonial. Enquanto componente e acessório ao 

direito material, também pode ser relacionado às civilizações primitivas, uma vez que 

onde se identifica direito se identificaria o processo em algum nível. 

A fase procedimentalista do processo emerge com a bandeira de conferir 

autonomia científica ao direito processual, inaugurada com a “teoria das exceções e 

dos pressupostos processuais” de Oskar Von Bulow. Nesse momento, há a clara 

separação do direito material e do processo, concebendo-se este como relação 

jurídica autônoma em relação àquele. A decaída do paradigma de pensamento 

procedimentalista, por sua vez, encontra fundamento na limitação do processo 

enquanto técnica cuja ciência estancou na definição de conceitos. Ironicamente, a 

visão estritamente técnica de processo volta como uma das principais críticas à fase 

processual que se sucede: o instrumentalismo. 

Na experiência brasileira, características tanto do procedimentalismo como 

do instrumentalismo são constantemente associadas ao Código de 1973. A fase 

instrumentalista do processo, no Brasil, passa por forte influência do jurista italiano 

Liebman e da denominada Escola Paulista de Processo por ele influenciada na 

Universidade de São Paulo, encontrando uma sistematização teórica na obra “A 

instrumentalidade do processo” de Cândido Rangel Dinamarco. 

Anterior à Constituição de 1988, o pensamento instrumentalista concebe o 

processo em escopos social, político e jurídico, colocando-o como instrumento capaz 

de possibilitar o alcance da paz social por meio da aplicação da vontade concreta do 

direito. Muitos processualistas ainda consideram o instrumentalismo como a fase atual 

do processo no Brasil, bastando-lhes a atualização da leitura a partir dos direitos 

fundamentais consagrados na Constituição de 1988. Contudo, críticas à visão 

tecnicista e, como consagrada no código processual de 1973, pretensamente neutra, 

que permeia o pensamento instrumentalista fazem surgir sistematizações alternativas 

acerca da atual fase do processualismo brasileiro. 

O formalismo-valorativo defendido por Carlos Alberto Álvaro de Oliveira, a 

título de exemplo, propõe a superação do instrumentalismo para 
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que se pense o processo pela perspectiva de valores assegurados 

constitucionalmente, elegendo-se a segurança jurídica e a efetividade como princípios 

orientadores do direito processual. Em sentido similar, Diddier fala sobre o 

neoprocessualismo como sinônimo do formalismo-valorativo, partindo do 

neoconstitucionalismo como marco teórico para defender um processo constitucional 

conforme descrito pelos princípios constitucionais do processo. 

Concebido por Rosemiro Pereira Leal, também é possível identificar o neo-

institucionalismo como pretensa quarta fase do direito processual no Brasil. Na teoria 

neo-institucionalista, fala-se na aplicação do princípio do discurso habermasiano às 

decisões judiciais como conquista da cidadania, criticando-se fortemente a noção de 

efetividade processual como sinônimo de rapidez na prestação jurisdicional e suas 

consequências de cunho clientelista. 

As alternativas teóricas sobre o que viria a ser uma quarta fase do 

pensamento processual aproximam-se da proposta de se pensar o processo e suas 

questões sob uma perspectiva que esteja adequada à realidade democrática marcada 

pela Constituição de 1988. Não se pretende, contudo, uma sistematização processual 

a partir de valores postos na Constituição, tampouco a defesa de aplicação do 

princípio discursivo na formação das decisões jurisdicionais. 

O que se busca, em última análise, é a reflexão crítica sobre o processo e 

seus institutos a partir da perspectiva de correlação entre as categorias de 

Democracia, de Direito e de Estado. Contudo, o presente trabalho não se apresenta 

como uma formulação teórica sobre o papel ocupado pelo processo na dinâmica 

democrática, mas como a análise de um instituto processual específico a partir da 

compreensão desse papel ocupado pelo processo. 

É possível afirmar que o problema central da pesquisa se apresentou de 

forma quase indutiva. Primeiro, identificou-se no instituto da estabilização da tutela 

antecipada, e na técnica adotada pelo Código de 2015, a problemática da decisão não 

coparticipada proferida mediante cognição sumária e com efeitos potencialmente 

imutáveis. Depois, verificou-se a necessidade de pensar o processo em sua dimensão 

democrática para alcançar uma leitura crítica de institutos como a estabilização. 

Considerando (i) que a legislação processual no Brasil não seguiu um 

caminho de linearidade associado cronologicamente às fases do processo, (ii) que 

existe correlação entre a estrutura do Estado e a política legislativa de uma época e 
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(iii) que o código de 2015 foi o primeiro diploma processual brasileiro integralmente 

elaborado em situação de estabilidade democrática, optou-se por analisar a 

construção do pensamento processual no Brasil a partir das legislações processuais 

e da visão de Estado correspondente. 

Antes das análises sobre a formação ideológica do processo, contudo, no 

primeiro capítulo do trabalho, importa delimitar o paradigma de Estado Democrático 

de Direito a partir do qual se pretende construir a leitura crítica sobre o papel do 

processo no debate democrático e a diretriz interpretativa da estabilização da tutela 

antecipada. Para tanto, o pensamento habermasiano, que reflete sobre a correlação 

entre as categorias de Estado, Direito e Democracia, enfrentando a questão do Direito 

enquanto instância autônoma de poder político e da jurisdição enquanto faceta 

instrumental e dimensão organizada desse poder, apresenta-se como de grande 

importância referencial. 

Assim, em um primeiro momento, a pesquisa se ocupa em estabelecer o 

paradigma de análise e em compreender a formação ideológica do processo no Brasil, 

desde o Império e a República Velha, período em que o Estado passa por forte 

transformação, mas a legislação processual permanece inalterável; passando pela 

década de 1930, quando o Brasil conhece o primeiro Código processual 

nacionalmente unificado, concebido em exceção democrática e dotado de promessas 

de popularização dos procedimentos; e pela década de 1970, quando é elaborado o 

Código vigente até 2016, também concebido em exceção democrática, mas com 

promessa de neutralidade. 

Ainda com o propósito de investigar a formação ideológica do processo no 

Brasil, também são analisadas as reformas ao Código de 1973 empreendidas na 

década de 1990, após a abertura democrática, em um cenário de prevalência do 

pensamento de socialização na teoria processual no plano internacional, mas em um 

período de forte influência do pensamento neoliberal na política legislativa interna do 

país. 

As questões sobre a concepção e o propósito do processo são retomadas 

no último momento da pesquisa, quando se investiga as promessas que permearam 

o Código de 2015, bem como os objetivos que se pretendem alcançar com a adoção 

da estabilização da tutela antecipada. Passa-se, assim, ao final da pesquisa, por uma 

reflexão sobre o papel do processo em conferir efetividade à tutela dos direitos 
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consagrados pela Constituição de 1988 e sobre a proposta de alcance dessa 

efetividade por meio da simplificação dos procedimentos e da busca por celeridade na 

prestação jurisdicional. 

Para o alcance do propósito de investigar a construção da visão sobre o 

processo na política legislativa brasileira associada à constituição estatal prevalente, 

toma-se como essenciais documentos de análise o texto referente às exposições de 

motivos das legislações processuais. Considera-se, ainda, textos correlatos 

publicados pelos protagonistas das opções legislativas, tais como o Estado Nacional, 

de Francisco Campos, no que se refere ao Código de 1939, ou os artigos publicados 

por Alfredo Buzaid referentes ao Código de 1973. 

No que se relaciona ao Código de 2015, considera-se, também, além da 

exposição de motivos, documentos referentes ao processo legislativo, tais como i) o 

Projeto de Lei nº 186/2005 do Senado, disponível em anexo; (ii) a Ata da 10ª Reunião 

da Comissão de Juristas “Novo Código Civil”, de 22 de abril de 2010, disponível no 

site do Senado; (ii) o texto do Código de Processo Civil aprovado pelo Senado e 

enviado à Câmara dos Deputados para revisão, também disponível no site do Senado; 

(iii) o texto Substitutivo da Câmara para o Código de Processo Civil enviado ao Senado 

em 2014; (iv) e o Parecer da Comissão Temporário do Código de Processo Civil no 

Senado sobre o Substitutivo da Câmara dos Deputados (SCD) ao Projeto de Lei do 

Senado (PLS) nº 166, de 2010, disponível no site do Senado. 

Contudo, antes de buscar compreender em qual contexto de pensamento 

processual a estabilização é adotada no Brasil, bem como quais seus objetivos, 

mostra-se necessário analisar em que consiste o instituto. Dessa forma, o segundo 

momento da pesquisa é dedicado à investigação do instituto da estabilização da tutela 

antecipada em seus conceitos teóricos e em sua origem no ordenamento estrangeiro. 

Nesse segundo momento, portanto, a pesquisa enfrenta questões como a 

sumarização do processo, o desenvolvimento das técnicas diferenciadas de tutela 

jurisdicional, as espécies de tutela diferenciada com maior destaque e o significado 

de se estabilizar os efeitos dessas espécies de tutela. Enfrenta-se, ainda, a origem do 

instituto que estabiliza os efeitos dessas tutelas proferidas mediante cognição sumária 

no ordenamento estrangeiro e suas principais características a fim de entender a 

inspiração do legislador de 2015. Perceba-se que não se trata de um estudo 
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comparado de direito, mas de uma investigação tangencial necessária à compreensão 

da própria definição do instituto. 

Compreendidos os principais contornos da estabilização, passa-se à 

análise da técnica adotada pela legislação brasileira na positivação do instituto. 

Merece destaque, nesse ponto, que a estabilização não corresponde, em si, ao que 

determina os artigos 303 e 304 do CPC. No Código, verifica-se o procedimento, a 

técnica, a opção legislativa sobre como se aplicar o instituto no Brasil. Por essa razão, 

a compreensão da estabilização enfrenta tanto os contornos teóricos, quanto a técnica 

positivada. 

No que se refere à análise da técnica positivada, destacaram-se as 

questões mais sensíveis à questão democrática. Embora se tratem de dispositivos 

relativamente curtos do diploma processual, diversas dúvidas podem surgir sobre o 

procedimento inédito no ordenamento nacional. Contudo, o corte metodológico do 

presente trabalho, que foca na adequação democrática, permite a identificação dos 

problemas interpretativos mais pertinentes. 

Buscando não se restringir à mera descrição do procedimento posto nos 

artigos 303 e 304, propõe-se revisão bibliográfica e levantamento de decisões judiciais 

sobre os problemas identificados a fim de traçar as principais tendências 

interpretativas. Por se tratar de técnica inédita, a interpretação do instituto e do 

procedimento adotado pelo Código ainda enfrenta debates não pacificados, motivo 

porque se fala em “tendência” de interpretação majoritária entre doutrina e tribunais. 

Nesse ponto, após identificados os problemas interpretativos mais 

pertinentes à perspectiva de análise e realizada revisão bibliográfica sobre tais 

questões, faz-se busca por decisões do Superior Tribunal de Justiça, com 

competência constitucional para uniformização da jurisprudência acerca da legislação 

federal, e dos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais. Os critérios de 

busca são especificados ao longo do segundo capítulo, no entanto, todos tiveram em 

comum a delimitação temporal da vigência do Código de Processo Civil de 2015. 

Por fim, o último momento da pesquisa é dedicado a retomar a reflexão 

sobre a concepção e o propósito do processo, dessa vez localizada nas motivações 

do Código de 2015. Ciente de que a compreensão da adequação democrática do 

instituto não pode se limitar ao debate teórico, busca-se, ainda, entender as 

promessas de efetividade que permeiam a opção legislativa. Aqui, preocupa-se em 
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identificar os propósitos pragmáticos da estabilização e sua consonância com os 

propósitos do Código de forma geral. 

Seguido o caminho da reflexão sobre o papel democrático do processo e 

sobre a construção do pensamento processual expresso nas legislações nacionais ao 

longo de sua história, bem como compreendido o instituto da estabilização em seus 

contornos teóricos e na técnica adotada no Brasil, associando-se referidos debates ao 

propósito pragmático do Código de 2015, a pesquisa progride para definir uma 

proposta de diretriz geral interpretativa de perspectiva democrática ao instituto da 

estabilização e as suas inúmeras questões possíveis. Para além da proposta de 

diretriz geral, a pesquisa enfrenta as questões interpretativas mais sensíveis à 

problemática democrática, conforme identificadas no capítulo segundo, a fim de traçar 

considerações para uma interpretação e aplicação mais imediata da estabilização. 

Feitas essas observações, é possível sistematizar os objetivos específicos 

da pesquisa, distribuídos ao longos dos capítulos, em (i) delimitar o paradigma de 

Estado Democrático de Direito para análise, no primeiro capítulo do trabalho (ii) 

investigar a construção da visão sobre o processo na política legislativa brasileira 

associada à constituição estatal prevalente, nos capítulos primeiro e terceiro; (iii) 

compreender o instituto da estabilização em seus contornos teóricos e na técnica 

adotada pelo código processual de 2015, no segundo capítulo, (iv) e analisar as 

promessas do código processual de 2015 associadas à visão de processo depois da 

Constituição de 1988, bem como os objetivos da estabilização nesse cenário. 

Cumpridos os objetivos específicos, a pesquisa segue na pretensão de 

responder se é possível identificar uma diretriz interpretativa ao instituto da 

estabilização, conforme positivado na técnica do Código de 2015, que proporcione 

adequação à uma reflexão crítica acerca da função do processo no debate 

democrático. 
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2.  O PROCESSO NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 
 

Com o propósito final de desenvolver uma diretriz interpretativa para o 

instituto da estabilização da tutela sumária satisfativa, adotado pelo Código de 

Processo Civil de 2015, em seus artigos 303 e 304, que seja adequada ao paradigma 

de Estado Democrático de Direito, passa-se a, nesse momento da pesquisa, 

desenvolver os objetivos de (i) estabelecer o paradigma de Estado Democrático de 

Direito sobre o qual se deve fundamentar a diretriz interpretativa buscada e (ii) 

desenvolver a concepção de processo adequada ao referido paradigma, 

considerando-se a construção política e teórica da legislação processual brasileira. 

 
2.1 O Paradigma do Estado Democrático de Direito 

 
 

Para a análise do problema acerca da estabilização da tutela sumária, cuja 

origem remonta à natureza de provisoriedade, propõe-se situar o pensamento jurídico 

no paradigma do Estado Democrático de Direito. As compreensões paradigmáticas 

de uma época são refletidas pela ordem jurídica concreta que, por referir-se a uma 

imagem que se tem da própria sociedade, orientam as práticas de “fazer e aplicar o 

Direito”1. 

Sob o paradigma liberal, potencializa-se a supremacia do Legislativo, 

competindo ao Judiciário a resolução de conflitos pela aplicação do Direito Material 

de modo estrito, através de processos lógico-dedutivos de subsunção do caso à 

hipótese normativa, vinculado ao sentido literal e sob a orientação de uma concepção 

formal de igualdade2. 

O principal fator de distinção do Estado Liberal em relação às formas de 

estado que lhe são anteriores, o Estado Absolutista, por exemplo, consiste na garantia 

de direitos naturais do homem como propósito. Essa perspectiva material, de limitação 

jurídica do poder estatal em razão de um núcleo de direitos considerados 

indisponíveis, assenta-se na limitação da forma de agir e “de querer” do Estado por 

valores que apenas podem ser plenamente realizados por meio da instauração de 

 
 

1CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Teoria da Constituição. Belo Horizonte: Initia Via, 2012. 
p. 65 
2 CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Teoria da Constituição. Belo Horizonte: Initia Via, 2012. 
p. 67 
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uma nova ordem fundada sobre a primazia do homem e de seus direitos3. 

A concepção de processo advinda da “ideologia liberal”, conforme 

esclarece Taruffo, caracteriza-se pelo julgamento civil enquanto fenômeno 

essencialmente privado, cujos valores determinantes são a autonomia e a liberdade 

dos sujeitos processuais. Pretensamente neutra, ou “ideologicamente pura”, essa 

concepção representa, em verdade, uma projeção, no âmbito da administração da 

justiça, de um pensamento bem determinado e amplamente dominante no século 

XIX4. 

A ruptura paradigmática do Estado Social, assumindo-se o “princípio da 

socialidade”, confere-se ao Estado o papel de não apenas tomar decisões capazes de 

influenciar no processo produtivo, mas de efetivamente participar desse processo, 

integrando medidas por meio da ação sistemática, em sua manifestação de dirigismo, 

para o fim de uma “planificação econômica global definida em função de uma prévia 

seleção e hierarquização de prioridades de desenvolvimento”5. Confere-se ao 

Judiciário, com essa ruptura para o Estado Social, o exercício da função jurisdicional 

de modo construtivo, pautado pelo sentido teleológico do ordenamento jurídico 6. 

No âmbito do processo civil, a mudança mais significativa ocorre com o 

vigor do “Zivilprozessordnung austríaco”, referente ao Código processual de 1895, 

elaborado por Franz Klein, que entra em vigor em 1898, sensível às ideias socialistas, 

compreendendo a administração da justiça como um serviço que o estado deve 

prestar a todos os cidadãos para o fim de alcançar a justiça social. Com a mudança 

 

3 NOVAIS, Jorge Reis. Contributo para uma Teoria do Estado e de Direito. Coimbra: Edições 
Almedina SA, 2006. p. 103 e 104. 
4 TARUFFO, Michele. Ideologie e teorie dela giustizia civile. Revista RDUNO. vol. 1. n. 1. pp. 70 – 
83.  Jan – Jun, 2017. No original: “Un’altra versione di questa concezione, che è stata storicamente 
molto rilevante, era assai diffusa nella dottrina processualistica dell’800 e ha rappresentato una 
manifestazione diretta dell’ideologia liberale classica dello Stato, della società e dell’economia6. 
Secondo questa concezione, il processo civile è un fenomeno essenzialmente privato, e i valori 
dominanti sono l’autonomia e la libertà dei privati che sono parti nel processo. Anche in questo caso è 
evidente che non si tratta di una concezione ideologicamente neutra, ma –al contrario- della proiezione, 
nel campo dell’amministrazione della giustizia, di una ideologia politica ben determinata e largamente 
dominante per tutto il corso del secolo XIX7. Essa è riemersa negli ultimi anni in alcune aree della 
dottrina processuale italiana e di lingua spagnola, ma questo fenomeno, a parte la sua dubbia validità 
storica e teorica, non dimostra che si tratti di una teoria ideologicamente “pura”. Al contrario: le 
polemiche contro il carattere pubblicistico del processo da un lato, e dall’altro lato le accuse di 
comunismo, di fascismo e comunque di simpatie autoritarie, che gli esponenti di questa corrente 
dottrinale rivolgono a coloro che non condividono le loro idee, sono prove evidenti della natura 
profondamente ideologica di queste stesse idee.” 
5 NOVAIS, Jorge Reis. Contributo para uma Teoria do Estado e de Direito. Coimbra: Edições 
Almedina AS, 2006. p. 182 
6 CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Teoria da Constituição. Belo Horizonte : Initia Via, 2012. 
p. 70-71. 
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de concepção de Estado, não mais como “mínimo e indiferente aos indivíduos e suas 

disputas”, muda-se também a noção sobre o propósito da jurisdição, que, apesar de 

apta à resolver disputas, deve ter sua primordial função entendida como a “aplicação 

correta e efetiva das regras de direito a situações que são levadas a julgamento”7. 

Para Habermas, contudo, 

nos desdobramentos posteriores da dialética entre liberdade jurídica e 
factual, revelou-se que os dois paradigmas do direito estão igualmente 
comprometidos com a imagem produtivista de uma sociedade 
econômica capitalista e industrial, cujo funcionamento deve ser tal que 
a expectativa da justiça social possa ser satisfeita pelo esforço 
particular, assegurado e autônomo por concretizar as concepções de 
bem-viver próprias a cada um. As duas partes só discordam quanto a 
se poder garantir a autonomia privada diretamente mediante direitos de 
liberdade, ou a se dever assegurar o surgimento da autonomia privada 
mediante outorga de reivindicações de benefícios sociais. Em ambos 
os casos, todavia, perde-se de vista a coesão interna entre autonomia 
privada e pública8. 

 

Sob o paradigma de Estado Democrático de Direito, assumindo-se o nexo 

conceitual entre Estado de Direito e Democracia, são as garantias processuais 

atribuídas às partes, acrescidas da necessidade de fundamentação das decisões, 

mediante a construção de uma solução participada em nível institucional, que 

conferem legitimidade à atuação jurisdicional. 

Para Cattoni9, o Direito, no Estado Democrático de Direito, demanda a 
 
 

7  TARUFFO, Michele. Ideologie e teorie dela giustizia civile. Revista RDUNO. vol. 1. n. 1. pp. 70 – 
83.  Jan – Jun, 2017. No original: “Dal primo punto di vista, si osserva che nell’Europa continentale la 
concezione liberale entra in crisi verso la fine dell’’800, non –una volta di più- per ragioni di tecnica 
processuale- ma per l’influsso combinato di vari fattori, che vanno dalla rivoluzione industriale (che in 
Italia è la prima ma in altri luoghi è la seconda) all’emergere delle dottrine socialiste, e a tutti i profondi 
mutamenti sociali, economici e politici che segnano gli ultimi decenni del secolo. Non a caso il momento 
a cui convenzionalmente si riconduce il mutamento più rilevante che avviene nel campo del processo 
civile è il 1898, data in cui entra in vigore la Zivilprozessordnung austriaca. Come è noto, essa è opera 
di Franz Klein, giurista sensibile alle idee socialiste dell’epoca, per il quale l’amministrazione della giustizia 
è un servizio che lo Stato deve rendere a tutti i cittadini, con lo scopo di realizzare un livello adeguato 
di giustizia sociale11. E’ dunque profondamente cambiata la concezione dello Stato, che non è più 
“minimo” e indifferente rispetto alle sorti dei privati e delle loro controversie, ed è invece attivo garante 
dell’applicazione della legge per tutti i cittadini. In coerenza con questo mutamento, cambia anche la 
concezione della funzione del processo. Non si nega che esso serva a risolvere controversie, ma si 
afferma –come fa soprattutto Chiovenda in Italia12- che la sua funzione fondamentale consiste nella 
corretta ed efficace applicazione delle norme di diritto alle situazioni che vengono portate in giudizio. Si 
verifica così il passaggio del processo civile dall’area del diritto privato all’area del diritto pubblico: un 
passaggio, questo, che segna una profonda trasformazione delle opzioni valutative, ossia delle 
ideologie, relative allo Stato e all’amministrazione della giustizia civile.” 
8 HABERMAS, Jurgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. trad. George Sperber e Paulo 
Astor Soethe. São Paulo: Edições Loyola, 2002. p. 294-295. 
9 CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Interpretação jurídica, processo e tutela   
jurisdicionais   sob   o paradígma do   estado   democrático de direito. Revista Boletín Jurídico de 
la Universidad Europea de Madrid. vol. 4. 2001. Disponível em:  
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reflexão sobre os paradigmas que informam a própria decisão jurisdicional, de modo 

que a tensão entre facticidade e validade, ou entre certeza e justiça, permita a 

realização da função integradora da jurisdição mediante “decisões consistentes não 

apenas com o tratamento anterior de casos análogos e com o sistema de normas 

vigentes”, mas “racionalmente fundadas nos fatos da questão, de tal modo que os 

cidadãos possam aceitá-las como decisões racionais”, conferindo pretensão de 

legitimidade à ordem jurídica democrática. 

O paradigma de Estado Democrático de Direito, na teoria do discurso, 

vincula-se à noção de autonomia do direito, autonomia esta fundamentada em um 

procedimento racional de formação da vontade estatal. Para Habermas, o sistema 

jurídico é autônomo quando os procedimentos institucionalizados, de legislação ou de 

jurisdição, assegurem a formação imparcial de vontade ou decisão10. A racionalidade 

assim alcançada, portanto, confere legitimidade ao direito e realiza a democracia. 

Para a perspectiva habermasiana, estado e direito são indissociáveis, de 

modo que o sistema de direitos depende do aproveitamento funcional de um poder de 

Estado para existir. Assim, ao passo que controla a observância e a efetividade do 

direito, o Estado também se define e atua mediante o direito, em uma relação de 

coordenação11. Dessa coordenação surge a tensão indicada por Harbemas entre o 

monopólio do poder de imposição pelo Estado com fundamento no direito e a 

pretensão de justiça e legitimidade da ordem jurídica, impasse apenas resolvido pelo 

princípio democrático enquanto condição de legitimação12. 

De acordo com o pensamento habermasiano, a ideia de Estado de Direito 

consiste na necessidade de legitimação do poder político executivo, de organização e 

de sanção, por meio do direito decorrente da cooriginariedade e da interligação 

conceitual entre o poder político e o próprio direito13. Apesar de constituir-se 

instrumento de poder, o direito precisa de fundamentação racional14, de modo que, 

 

<http://abacus.universidadeuropea.es/handle/11268/4948?show=full>. Acesso em: 19 de dezembro de 
2016. 

10 NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil - O Estado Democrático de Direito a 
partir e além de Luhmann e Habermas. 1. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 106 e 107. 
11CAMPOS, Juliana Cristine Diniz. O povo é inconstitucional: poder constituinte e democracia 
deliberativa. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. p. 162 
12 CAMPOS, Juliana Cristine Diniz. O povo é inconstitucional: poder constituinte e democracia 
deliberativa. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. p. 162 
13 HABERMAS, Jurgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade, volume II. Trad. Flávio 
Beno Siebencichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileira, 1997. p. 170 
14 Importante destacar, citando as palavras de Neves, que “a exigência habermasiana de justificação  

http://abacus.universidadeuropea.es/handle/11268/4948?show=full
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mesmo sua atuação instrumental demanda a observância de procedimentos 

baseados em princípios universais. O sistema jurídico, pois, é autônomo apenas na 

medida em que os procedimentos institucionalizados para jurisdição ou legislação 

assegurem a formação imparcial de julgamento e vontade por intermédio da 

racionalidade ético-procedimental15. 

Sob essa ótica, tem-se que o direito não encontra seu sentido normativo 

em si mesmo, ou em um conteúdo moral a priori, mas em um procedimento que o 

instaura, conferindo-lhe legitimidade16. 

No pensamento habermasiano, a partir da concepção já trabalhada de 

direito e poder político como componentes dos quais se origina o Estado, a atuação 

jurisdicional apresenta-se como dimensão do poder organizado pelo Estado e como 

faceta instrumental do direito, ao passo que o Direito se constitui um sistema de 

direitos os quais serão impostos por meio da jurisdição17. 

Cattoni destaca cinco condições de possibilidade para um “consenso 

racional acerca da institucionalização das normas do agir” estabelecidas na teoria 

habermasiana, quais sejam: (i) direito a iguais liberdades subjetivas; (ii) direito a iguais 

direitos de pertinência; (iii) direito à elaboração legislativa autônoma; (iv) direitos 

participatórios; e (v) direito à tutela jurisdicional18. 

Para Habermas, a democracia seria o núcleo do sistema de direitos em cujo 

conteúdo encontra-se uma série de direitos necessários à regulamentação da 

convivência de forma legítima pelo direito positivo. Tratam-se de “condições da 

formalização jurídica” anteriores à formação objetiva do Estado, de modo que a ordem 

jurídica estabelecida se legitima como democrática quando já contempla determinado 

núcleo de direitos apriorístico reciprocamente tomado pelos participantes da esfera 

pública19. As categorias de direito que geram o próprio código jurídico compreendidas 

 
 

racional do direito não importa, no entanto, a confusão entre o moral e o jurídico. Também não significa 
que o direito esteja assentado exclusivamente no mundo da vida. Em face dessa posição meio-termo, 
emerge, em vários níveis, a tensão entre “validade e facticidade” no âmbito jurídico”. NEVES, Marcelo. 
Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil - O Estado Democrático de Direito a partir e além de 
Luhmann e Habermas. 1. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p.107. 
15 NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil - O Estado Democrático de Direito a 
partir e além de Luhmann e Habermas. 1. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 107 - 110 
16HABERMAS, Jurgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade, volume II. Trad. Flávio Beno 
Siebencichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileira, 1997. p. 172 
17 CORTEZ, Maysa Cortez. BATISTA, Natália Pinheiro Alves. Igualdade e acesso à justiça na 
realização do Estado Democrático de Direito à luz da teoria democrático-discursiva. Tópicos de 
Direitos Fundamentais. Edição do autor, 2017. p. 70 – 83. 
18CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Direito Constitucional. Belo Horizonte: Mandamentos,  
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in abstrato por Habermas são divididas em dois momentos pelo autor. 

As três primeiras nascem da aplicação do princípio do discurso às 

condições jurídicas para uma socialização horizontal, são anteriores a qualquer 

organização objetiva ou jurídica de poder (do Estado) e garantem a autonomia privada 

dos sujeitos jurídico enquanto destinatários das leis: (i) direitos fundamentais 

resultantes da “configuração politicamente autônoma do direito à maior medida 

possível de iguais liberdades subjetivas de ação”; e, como correlatos necessários ao 

primeiro (ii) os direitos fundamentais resultando do status de um membro de parceiros 

políticos voluntariamente associados, bem como (iii) direitos fundamentais resultantes 

da possibilidade de postulação judicial de direitos e da “postulação politicamente 

autônoma da proteção jurídica individual”20. 

Apenas no segundo momento da sistematização realizada pelo autor os 

sujeitos assumem o papel de autores da ordem jurídica por meio de (iv) direitos 

fundamentais à participação, em igualdade de chances, nos processos de formação 

de vontade e (v) direitos fundamentais a condições de vida, em igualdade de chances, 

para o aproveitamento dos direitos anteriores21. 

Os dois últimos direitos elencados como pertencentes ao núcleo apriorístico 

desenvolvido por Habermas são colocados, para além de componentes de um status 

de autoria do direito, como de “aplicação reflexiva na interpretação dos direitos 

constitucionais e na configuração política posterior dos direitos fundamentais 

elencados de (1) a (4)22”.23 Sob a concepção de sistema jurídico que se legitima 

enquanto autônomo por meio de procedimentos institucionalizados para jurisdição e 

legislação, a “aplicação reflexiva na interpretação” dos pressupostos ao código jurídico 

parece assumir o papel de permitir aquilo que Neves24 chamou de “racionalidade ético-

procedimental”. 

 
2.2 A formação ideológica do processo no Brasil 

 
 

2002. p. 71-72 
19 CAMPOS, Juliana Cristine Diniz. O povo é inconstitucional: poder constituinte e democracia 
deliberativa. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. p. 143. 

20 HABERMAS, Jurgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade, volume I. 2 ed. Trad. Flávio 
Beno Siebencichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileira, 2003. p. 158-159 
21 HABERMAS, Jurgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade, volume I. 2 ed. Trad. Flávio 
Beno Siebencichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileira, 2003. p. 159-160 
22 A ordem a que se refere o autor é a mesma seguida nesse trabalho, referindo-se, pois, aos direitos 
aqui elencados de (i) a (iv). 
23 HABERMAS, Jurgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade, volume I. 2 ed. Trad. Flávio  
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O conceito de ideologia utilizado nesse momento do trabalho aproxima-se 

da concepção de um conjunto lógico, sistemático e coerente de representações e de 

normas as quais prescrevem o pensamento e os valores dominantes em determinada 

sociedade, como explicou Marx, no entanto, com essa não de identifica25. Não se 

discute aqui as condições objetivas da existência social dos indivíduos capaz de 

construir um processo subjetivo consciente e involuntário de representações, ou a 

permanência e transitoriedade dessas representações na história, ou mesmo o caráter 

ilusório da dominação intrínseco às normas estabelecidas. 

A concepção de ideologia aqui também não se liga à inicialmente ensaiada 

por Tracy26 como ciência das ideias estipulada a partir da relação entre o homem e o 

meio, ou de suas faculdades sensíveis, à semelhança do que realiza a zoologia. 

 
 

Beno Siebencichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileira, 2003. p. 160 
24 NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil - O Estado Democrático de Direito a 
partir e além de Luhmann e Habermas. 1. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 107 - 110 

25 Para Marx e Engels, “esta concepção da história tem portanto como base o desenvolvimento do 
processo real da produção, contritamente a produção material da vida imediata; concebe a forma das 
relações humanas ligada a este modo de produção e por ele engendrada, isto é, a sociedade civil nos 
seus diferentes estádios, como sendo o fundamento de toda a história. Isto eqüivale a representá-la na 
sua ação enquanto Estado, a explicar através dela o conjunto das diversas produções teóricas e das 
formas da consciência, religião, moral, filosofia, etc., e a acompanhar o seu desenvolvimento a partir 
destas produções; o que permite naturalmente representar a coisa na sua totalidade (e examinar ainda 
a cação recíproca dos seus diferentes aspectos)- Ela não é obrigada, como acontece à concepção 
idealista da história, a procurar uma categoria diferente para cada período, antes se mantendo 
constantemente no plano real da história; não tenta explicar a prática a partir da idéia, mas sim a 
formação das idéias a partir da prática material; chega portanto, à conclusão de que todas as formas e 
produtos da consciência podem ser resolvidos não pela crítica intelectual, pela redução à «Consciência 
de si» ou pela metamorfose em «aparições», em «fantasmas» (53), etc., mas unicamente pela 
destruição prática das relações sociais concretas de onde nasceram as bagatelas idealistas.” MARX, 
Karl. ENGELS, Friedrich. A Ideologia alemã. 2.ed. Trad. Luis Claudio de Castro w Costa. São Paulo: 
Martins Fontes, 2001. P. 35 e 36. 
26 On n’a qu’une connaissance incomplète d’un animal, si l’on ne connaît pas ses facultés intellectuelles. 
L’Idéologie est une partie de la Zoologie, et c’est sur-tout dans l’homme que cette partie est importante 
et mérite d’être approfondie : aussi l’éloquent interprète de la nature, Buffon, aurait-il cru n’avoir pas 
achevé son histoire de l’homme, s’il n’avait pas au moins essayé de décrire sa faculté de penser. Je ne 
prononcerai pas que cette partie de son ouvrage n’est point digne de son illustre auteur ; mais j’oserai 
assurer que c’est celle qui satisfait le moins le lecteur attentif et l’observateur scrupuleux. Il ne faut pas 
s’en étonner, puisque de tous les sujets qu’il a traités, c’est celui qui avait été le moins étudié avant lui. 
Et cela encore devait être. L’homme par sa nature tend toujours au résultat le plus prochain et le plus 
pressant. Il pense d’abord à ses besoins, ensuite à ses plaisirs. Il s’occupe d’agriculture, de médecine, 
de guerre, de politique-pratique, puis de poésie et d’arts, avant que de songer à la philosophie : et 
lorsqu’il fait un retour sur lui-même et qu’il commence à réfléchir, il prescrit des règles à son jugement, 
c’est la logique ; à ses discours, c’est la grammaire ; à ses desirs, c’est ce qu’il appelle morale. Il se croit 
alors au sommet de la théorie, et n’imagine pas même que l’on puisse aller plus loin. Ce n’est que long-
temps après qu’il s’avise de soupçonner que ces trois opérations, juger, parler, et vouloir, ont une source 
commune ; que, pour les bien diriger, il ne faut pas s’arrêter à leurs résultats, mais remonter à leur 
origine ; qu’en examinant avec soin cette origine, il y trouvera aussi les principes de l’éducation et de la 
législation ; et que ce centre unique de toutes les vérités est la connaissance de ses facultés  
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Também não se segue o método sociológico de Durkheim27, identificando-se a 

ideologia como o conhecimento pré-científico da sociedade que não cumpre critérios 

objetivos de análise. 

Igualmente, não se utiliza as pesquisas de Lukácks, Gramsci, Adorno ou 

Bourdieu, compreendendo-se, aqui, a ideologia como conceito ainda em disputa no 

âmbito das ciências sociais. Não se utiliza de tais referências, tomando-se o cuidado 

de evidenciar ao leitor a importância da delimitação do conceito antes de seu emprego, 

porque assim não foi empregado nos estudos do direito processual que são tomados 

como partida. Certo que as concepções sociológicas de ideologia, a identificação 

dessas ideologias e sua correlação com a disciplina do direito processual nos 

permitiria esclarecimentos importantes sobre o desenvolvimento de diversos 

institutos, entende-se que tal questão não é comportada pelo propósito dessa 

pesquisa. 

Emprega-se, pois, a concepção de ideologia como empregada por 

Cappelletti28, buscando relacionar o pensamento processual de uma época com a 

constituição estatal que lhe é contemporânea e a legislação processual deles 

decorrentes. Parte-se, pois, de uma constituição de Estado já posto, já dominante, 

para, a partir dela compreender a opção legislativa sobre o processo civil e sua 

respectiva fundamentação teórica. 

A análise proposta justifica-se pelo objetivo primordial do presente 

momento da pesquisa: identificar o modelo de processo adequado ao paradigma do 

Estado Democrático de Direito, tomando-se como lugar da análise a realidade 

brasileira. Realidade essa que apenas conheceu uma legislação processual 

integralmente elaborada sob a égide de uma constituição estatal democrática no ano 

de 2015. 

 
2.2.1. Processo e Ideologia 

A noção instrumental, de meio e não de fim em si mesmo, impõe a 

consequência de adequação do processo ao direito material, o que, conforme 

 
 

 
intellectuelles”. DE TRACY, Destutt. Élémments d’idéologie. Première Partie. Idéologie Proprement 
Dite. 3. ed. Paris: Mme. Ve. Courcier Imprimeur Libraine, 1817. Préface de l’Édition de 1804. p. vi e vij. 
“ 

27 DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. Trad. Paulo Neves. Ver. Trad. Eduardo  
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Cappelletti, representa “a grande porta de entrada” para as ideologias29. De tal sorte, 

o processo como meio, ou instrumento, pode pretender-se meramente técnico, formal, 

dotado de isenção e neutralidade; contudo, trará consigo o teor do direito substancial, 

servindo-lhe. 

Em artigo publicado na década de sessenta, Cappelletti afirma que, para 

além da influência do direito substancial, as normas processuais podem ser 

diretamente influenciadas por razões ideológicas. Para o autor, um dos aspectos da 

autonomia do direito processual reside na capacidade que o instrumento tem de impor 

o “modo de operar”, assumindo para si validade e racionalidade próprias30. 

Para Cappelltti31, a autonomia processual significa certa abstração do 

direito face seu objeto (o direito substancial, quando se fala em processo), sem 

significar, contudo, sua necessária abstração a “fatores extrajurídicos, 

extraprocessuais, políticos, econômicos, ideológicos” 32 33. É possível identificar as 

principais características do processo, portanto, a partir da natureza das relações 

substanciais a ele submetidas, de modo que a forma e a ordem das atividades que 

possibilitam o provimento do direito substancial a este se ajustem34. 

Para Calamandrei, a estrutura do processo adequa-se necessariamente a 

sua finalidade. Se se propõe exclusivamente ao alcance da paz social pela solução 

dos litígios, qualquer procedimento com alguma solenidade formal pode servir-lhe. Se 

busca, não qualquer solução autoritária, mas a verdade segundo a justiça, então 

concentra-se em métodos para investigações mais profundas sem contentar-se com 

 
 

Brandão. 3. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. passim 
28 CAPPELLETTI, Mauro. A ideologia no Processo Civil. Trad. Athos Gusmão. Revista da AJURIS. 
n. 23. pp. 17 – 33. Novembro, 1981. 
29 CAPPELLETTI, Mauro. A ideologia no Processo Civil. Trad. Athos Gusmão. Revista da AJURIS. 
n. 23. pp. 17 – 33. Novembro, 1981.30 Como exemplos da autonomia do direito processual, Cappelletti 
menciona a ideia de publicidade no processo, oriunda de um “ideal liberal oitocentista”; o “segredo nas 
deliberações” na sentença e a “unanimidade” dessas deliberações, e as “dissenting opinions”, como 
manifestações do sistema de colegialidade pautado nas noções de liberdade e democracia. Os 
exemplos são citados pelo autor acompanhados de críticas à excessiva abstração e à formalidade 
inócua na construção do direito processual. CAPPELLETTI, Mauro. A ideologia no Processo Civil. 
Trad. Athos Gusmão. Revista da AJURIS. n. 23. pp. 17 – 33. Novembro, 1981. 
31 CAPPELLETTI, Mauro. A ideologia no Processo Civil. Trad. Athos Gusmão. Revista da AJURIS. 
n. 23. pp. 17 – 33. Novembro, 1981. 
32 O autor aponta, ainda, que a consagrada diferenciação entre as legislações de civil e de commom 
law restou superada pelos instituto e princípios fundamentais de direito comum aos países ocidentais, 
com ideologia comuns ou análogas; persistindo real divergência entre “sistemas jurídicos ocidentais e 
os sistemas jurídicos do mundo comunista”. CAPPELLETTI, Mauro. A ideologia no Processo Civil. 
Trad. Athos Gusmão. Revista da AJURIS Porto Alegre, ano VIII, - n. 23 - Novembro/1981. 
33 CAPPELLETTI, Mauro. A ideologia no Processo Civil. Trad. Athos Gusmão. Revista da AJURIS. 
n. 23. pp. 17 – 33. Novembro, 1981. 
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“as formas externas”35. 

Para Pisani36, enquanto os institutos do direito material adequam-se aos 

interesses em conflito quanto à fruição de bens materiais e imateriais, o direito 

processual surge com a finalidade universal de garantir a realização da justiça. No 

entanto, conforme indicou Salvatore Satta37, a questão das mudanças, ou reformas, 

faz parte da história do processo. De acordo com Pisani, ao passo que o objeto do 

processo (o direito substancial) estaria normalmente sujeito à autonomia privada, o 

instrumento processo pode ser disciplinado em diferentes pontos de equilíbrio 

definidos pelo legislador, conforme o pensamento dominante, entre os componentes 

público e privado. 

Mais do que a natureza individual ou coletiva do interesse protegido pelo 

Direito, é possível admitir-se a distinção entre público e privado baseada na iniciativa 

a que se condiciona a observância da norma, ou a quem se atribui o poder de 

promover a satisfação do interesse protegido38. Cappalletti39 afirma ser à luz do 

princípio dispositivo e da iniciativa das partes, vinculando-se ou não a ideia de 

jurisdição ao direito de ação, que se manifesta a principal diferença, conforme a 

ideologia política, econômica e social prevalecente, entre os ordenamentos 

processuais dos diversos países. O autor destaca que nos países ocidentais, 

entendidos como os Estados europeus não-socialistas, prevaleceu o princípio 

dispositivo40, mesmo com o alargamento dos poderes do juiz no curso do processo 

objetivando a promoção de igualdade entre partes desiguais. 

Apesar de em tom crítico, Cappelletti41  já mencionava os países por ele 

denominados de orientais, referindo-se aos Estados socialistas da Europa, em que 
 
 

34 CALAMANDREI, Piero. Instituições de Processo Civil, Volume I. Trad. Douglas Dias Ferreira. 2. 
Ed. Campinas: Bookseller, 2003. p. 308 

35CALAMANDREI, Piero. Instituições de Processo Civil, Volume III. Trad. Douglas Dias Ferreira. 2. 
Ed. Campinas: Bookseller, 2003. p. 190. 
36 PISANI, Andrea Proto. Público e privado no Processo Civil da Itália. Revista da EMERJ. v.4. n.16. 
pp. 23 – 42. 2001. 
37 SATTA, Salvatore. Guida pratica per il nuovo Processo Civile Italiano. Padova : CEDAM, 1941. 
p. 4 
38 CALAMANDREI, Piero. Instituições de Processo Civil, Volume I. Trad. Douglas Dias Ferreira. 2. 
Ed. Campinas: Bookseller, 2003. p. 116 
39 CAPPELLETTI, Mauro. A ideologia no Processo Civil. Trad. Athos Gusmão. Revista da AJURIS. 
n. 23. pp. 17 – 33. Novembro, 1981. 
40 Inclusive no Código austríaco de 1895, escrito por Franz Klein, que, conforme será melhor explanado 
adiante nesse trabalho, foi abertamente inspirado pelo socialismo jurídico de Menger, influenciado, em 
seguida, a legislação processual italiana, escrita por Chiovenda no início do século XX. 
41 Nas palavras originais: “Ao contrário, no processo civil dos países orientais não somente foram 
ampliados radicalmente os poderes de ação, de intervenção e de impugnacão  daquela 'parte pública' 
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predominou o processo de cunho inquisitivo, com atuação forte do juiz 

independentemente da observância à inércia inicial da jurisdição, ao passo que 

Pisane42 aponta a imparcialidade do juiz e o princípio dispositivo como únicas 

características efetivamente universais do processo. 

Calamandrei já falava, fazendo referência à doutrina processualista que 

lhe foi contemporânea, das dúvidas sobre o critério tradicional de distinção, na ciência 

jurídica, entre o público e o privado, explicitando que as normas jurídicas consideradas 

de Direito Público “tratam de regular a conduta das pessoas na sociedade e, por 

conseguinte, convertem-se em utilidade para os indivíduos associados”, ao passo que 

as normas consideradas de Direito privado são estabelecidas em interesse público, 

uma vez que “todos os interesses protegidos pelo direito, mesmo os individuais, 

devem ter por força uma certa transcendência pública, na falta da qual o Estado não 

teria reconhecido como digno de proteção”43. 

A distinção entre público e privado, no entanto, influenciou as opções 

legislativas sobre a disciplina processual no Brasil, em especial no que se refere ao 

propósito do processo que conduz a atuação estatal e delimita os contornos dessa 

atuação pelo representante da jurisdição na relação processual. 

 
2.2.2 O Processo do Império e da República Velha 

O direito processual brasileiro, mesmo após a Independência e o advento 

da República, com sua forma federativa de estado, permaneceu regido pela legislação 

portuguesa. Até cerca de 1850, as questões processuais eram disciplinadas pelas 

Ordenações do Reino, que, em seu Livro III, já apresentavam as fases postulatória, 

instrutória, decisória e executória do procedimento civil, mesmas fases processuais 

trazidas pelo Código de Processo Civil de 1939. Inclui-se, ainda, no procedimento das 

Ordenações, a possibilidade de reconvenção (Título XXXIII); de exceções dilatórias, 

 

— que corresponde ao nosso M.P. ou ao Staatsanwalt dos alemães — como ainda ao próprio Tribunal, 
ao próprio Juiz foram atribuídos aqueles poderes extraordinários, de que há pouco falei, e que importam 
justamente na abolição do princípio mesmo da demanda de parte.” CAPPELLETTI, Mauro. A ideologia 
no Processo Civil. Trad. Athos Gusmão. Revista da AJURIS. n. 23. pp. 17 – 33. Novembro, 1981. 
42 No original: “De realmente eterno no processo eu diria que existe apenas a exigência de 
imparcialidade do juiz, exigência sobre a qual se funda o princípio da demanda (segundo o qual o 
processo deve ser iniciado por instância de um sujeito, não importa se público ou privado, mas diverso 
da pessoa do juiz), e seu artifício da extinção do processo por renúncia aos atos ou por inércia das 
partes, bem como o princípio do veto de utilização do saber privado por parte do juiz no que diz respeito 
à alegação dos fatos ou das fontes materiais das provas”.  
42 PISANI, Andrea Proto. Público e privado no Processo Civil da Itália. Revista da EMERJ. v.4. n.16. 
pp. 23 – 42. 2001. 
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como de suspeição, legitimidade ou competência (Título XLIX); de exceções 

peremptórias, referentes ao direito de ação, tais como litispendência, coisa julgada, 

prescrição e quitação (Título L); e de rescisão da coisa julgada, exclusivamente nos 

casos em que se alegasse sentença fundada em provas falsas, suborno dos 

julgadores ou per graça special do Reino (Título XCV)44. 

Para Viana45, o processo regido pelas Ordenações do Reino apresentou 

forte inclinação privatista a, marcado, em especial, pelo princípio dispositivo e pelo 

princípio da iniciativa da parte, além de contar com rígidas fases majoritariamente 

escritas. Para Picardi e Nunes46, as Ordenações constituíam-se de versões 

portuguesas do processo romano-canônico que influenciou, à época, todo o 

continente europeu. Além da rígida separação em fases processuais, os autores 

enfatizam a prevalência do princípio da eventualidade e do formalismo na aquisição 

de provas como características marcantes do processo disciplinado nas Ordenações. 

Corroborando o pensamento de Liebman47, para quem o direito 

constitucional brasileiro obteve forte influência do modelo norte-americana ao passo 

que o direito civil e processual civil seguiram sob influência europeia, Picardi e Nunes48 

destacam que as primeiras modificações processuais, no Brasil, restringiram-se ao 

direito penal, com o Código Criminal do Império do Brasil em 1830, que apresentaria 

maior interação com questões de ordem político-constitucional. 

O Brasil tem sua primeira legislação processual civil com o Regulamento 

737, rubricado pelo Imperador e assinado pelo então Ministro e Secretário de Estado 

dos Negócios da Justiça, Euzébio de Queiroz Coitinho Mattozo Camara, apenas em 

1850. No entanto, o Decreto 737/1850 destinava-se, inicialmente, a disciplinar tão 

somente o processo comercial49. 

Em 1871, por incumbência do governo imperial, o Conselheiro Antonio 
 

 
43 CALAMANDREI, Piero. Instituições de Processo Civil, Volume I. Trad. Douglas Dias Ferreira. 2. 
Ed. Campinas: Bookseller, 2003. p. 115. 

44 PORTUGAL. Ordenações e Leis do Reino de Portugal (1603). Disponível em: 
<http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/242733>. Acesso em: 02 jan. 2018. 
45  VIANA, Juvêncio Vasconcelos. História do processo: uma análise do Código de Processo Civil 
de 1939 sob o prisma terminológico. Revista PGM - Procuradoria Geral do Município de 
Fortaleza.  v. 9. pp. 129-162. nov. 2001. Disponível em: 
<http://revista.pgm.fortaleza.ce.gov.br/index.php/revista1/article/view/135>. Acesso em: 09 jun. 2018. 
46 PICARDI, Nicola. NUNES, Diego. O Código de Processo Civil Brasileiro: Origem, formação e 
projeto de reforma. Revista de Informação Legislativa. Brasília ano 48 n. 190 abr./jun. 2011. 
47 LIEBMAN, Enrico Tulio. Istituti del diritto comune nel processo civile brasiliano: 1948. In: 
RICERCHE sul processo. A cura di Nicola Picardi e Alessandro Giuliani. Rimini: Maggioli, 1988. v. 4, p. 
19. 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/242733
http://revista.pgm.fortaleza.ce.gov.br/index.php/revista1/article/view/135
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Joaquim Ribas organiza as leis processuais esparsas, interpretando-as, no texto 

denominado Consolidação do Processo Civil, ou, como ficou conhecida, Consolidação 

de Ribas. De acordo com o Conselheiro, o texto, com força de lei empregada pela 

Resolução de Consulta de 28 de dezembro de 1876, trata-se de uma sistematização 

de teses legislativas decorrentes do direito nacional, bem como, de forma subsidiária, 

do direito romano e consuetudinário, com o objetivo de “regularizar e uniformizar a 

nossa praxe judiciaria, e banir do fôro as numerosas corruptelas que n’elle se tem 

introduzido” (.sic)50. 

Em 1890, após a proclamação da República, estabeleceu-se, por meio do 

Decreto nº 763, assinado por Deodoro da Fonseca e Campos Salles, que o 

Regulamento do processo comercial nº 737/1850 passaria a disciplinar também o 

processo das causas cíveis em geral, com algumas exceções previstas no mesmo 

decreto, permanecendo os procedimentos especiais disciplinados pela Consolidação 

de Ribas51. 

Apesar de o Regulamento nº 737/1850 disciplinar o direito processual em 

todo o território nacional, a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil 

de 1891, em consonância com a forma federativa de inspiração norte-americana, 

adotou a pluralidade processual de Estados e União, disciplinando como privativa do 

Congresso Nacional apenas a competência para legislar sobre o processo pertinente 

à Justiça Federal52. 

A compreensão constitucional do Decreto nº 763/1890, portanto, nos 

permite afirmar que o Regulamento nº 737/1850 apresentou-se como precursor do 

que viria a ser um Código de Processo Civil brasileiro, no entanto, teve sua eficácia 

restrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal e dos juízes e Tribunais Federais. Em 

razão da pluralidade processual entre os estados e a União adotada pela primeira 

Constituição da República, o início do século XX é marcado pela promulgação de 

diversos códigos processuais, em sua maior parte inspirados pelo texto do 

48 PICARDI, Nicola. NUNES, Diego. O Código de Processo Civil Brasileiro: Origem, formação e 
projeto de reforma. Revista de Informação Legislativa. Brasília ano 48 n. 190 abr./jun. 2011. 
49 BRASIL. Decreto no. 737, de 25 de Novembro de 1850. Rio de Janeiro. Disponível em: < 
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-historica/decretos-do-imperio-1 > Acesso em: 17 jan. 
2018. 

50 RIBAS, Antonio Joaquim. com colaboração de RIBAS, Júlio A. Consolidação das leis do Processo 
Civil. 3. ed. Jacinto Ribeiro dos Santos Livraria-Editora: Rio de Janeiro, 1915. 
51 BRASIL. Decreto no. 763, de 19 de setembro de 1890. Rio de Janeiro. Disponível em: < 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-763-19-setembro-1890-516349-norma-
pe.html > Acesso em: 17 jan. 2018. 

http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-historica/decretos-do-imperio-1
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Regulamento nº 737/185053. 

Os referidos Códigos estaduais, bem como o Regulamento nº 737/1850, 

ainda do período imperial, apenas foram substituídos por um código nacional de 

processo em 1939, já durante o Estado Novo. O Código de 1939, por sua vez, foi 

revogado pelo Código Processual de 1973, durante o Regime Militar, o qual disciplinou 

as relações processuais brasileiras até 2016. De tal sorte, o CPC de 2015 é a primeira 

legislação nacional sobre processo civil a ser elaborada sob a vigência de um Estado 

Democrático de Direito propriamente dito. 

 
2.2.3 O Código de Processo Civil de 1939 

As críticas à pluralidade processual adotada em 1891 intensificaram-se em 

razão da ausência de coerência entre a legislação substantiva nacional, unificada pelo 

Código Civil de 1916, e as diversas legislações de processo e de organização 

judiciária pulverizadas pela federação, situação causada pela descentralização da 

Constituição de 1891 fortemente criticada no movimento de outubro de 193054. 

Resultado da ruptura com a forma de federação descentralizada de 1891, 

a Constituição de 1934, em seu artigo 5º, inciso XIX, alínea “a”, estabelece a 

competência privativa da União para legislar sobre matéria processual em caráter 

geral, não mais restrito ao âmbito da Justiça Federal. Referida competência foi 

mantida na Constituição de 1937, em seu artigo 16, inciso XVI. O comando 

constitucional é, inclusive, invocado por Francisco Campos na exposição de motivos 

do Código de 1939, colocando-se a legislação processual unificada como um 

imperativo inevitável advindo da nova ordem política e da própria evolução da ciência 

jurídica55. 

 
52 Art. 34, 23º, CF/1891. Art 34 - Compete privativamente ao Congresso Nacional: [...] 23º) legislar sobre o 
direito civil, comercial e criminal da República e o processual da Justiça Federal; BRASIL. Constituição 
(1891). Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Disponível em: < 
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-historica/constituicoes-anteriores-1> 
Acesso em: 17 jan. 2018. 

53 A título de exemplo, citam-se os Códigos Processuais do Pará, de 1904; do Rio Grande do Sul, de 
1909; do Maranhão, de 1908; da Bahia, não inspirado no Regulamento 737, de 1915; de Minas Gerais, 
de 1922; do Rio de Janeiro, de 1919; de São Paulo, do Espírito Santo e da Paraíba, de 1930. 
54  DE    ALMEIDA,    Matheus Guarino Sant’Anna     Lima.     DE     ALMEIDA,    Gabriel Guarino 
Sant’Anna Lima. DUARTE, Fernando. IORIO  FILHO,  Rafael  Mario. Argumentos de justificação 
para as reformas processuais: uma análise semiolinguística das exposições de motivos do Código 
de Processo Civil de 1930 e do  Anteprojeto  de  Reforma  de  2010.  Revista de Estudos Empíricos em 
Direito Brazilian Journal of Empirical Legal Studies. vol. 3. n. 2. pp. 162 – 182. Jul 2016. pp. 162-182 
55 Nas palavras de Campos: “Este documento legislativo já era uma imposição da Lei Constitucional de  

http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-historica/constituicoes-anteriores-1
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O Código de 1939, portanto, teve como papel promover a unidade 

processual, buscando respeitar as tradições locais, mas, adaptando-se às tendências 

modernas do direito processual civil56. Inspirando-se no ordenamento estrangeiro, o 

Código filiou-se ao pensamento de Franz Klein e ao Código processual austríaco de 

1895, de Chiovenda e à reforma do Código italiano em 1919 e de José Alberto do Reis 

e ao Código português de 192657. 

As ideias de Klein e Chiovenda, por sua vez, partiam do socialismo jurídico 

de Menger58. Para Menger, a enorme diferença entre as classes na busca de seus 

direitos sempre foi ignorada pelos jurisconsultos, que apenas sentiam-se à serviços 

dos mais abastados59. Exemplo do modelo excludente de direito, conforme o autor, é 

a regra jurídica de presunção do conhecimento dos deveres legais por todos, sem 

possibilidade de escusa por desconhecimento, ignorando-se dessa forma que o 

desconhecimento sobre o direito é a regra, especialmente nas camadas sociais 

inferiores60. 

Para Menger61, a prestação jurisdicional estaria mais equilibrada se o juiz 

estivesse autorizado a intervir espontaneamente na administração da justiça civil, 

evitando-se a exclusão das classes que não detenham conhecimento ou meios para 

impulsionar adequadamente o processo a fim de se evitar a desconfiança das classes 

pobres de todos os Estados civilizados aos seus respectivos sistemas de justiça. 

Influenciado pelas ideias de Menger, Klein, ao redigir o Código austríaco de 

1895, elabora um código inovador que viria a influenciar reformas processuais em 

diversos outros países. Para Klein, a teoria da sociedade seria o único princípio válido 

para a construção de um regulamento processual capaz de romper com o 

individualismo do Estado Liberal. Assim, para além dos interesses privados, o 

processo, enquanto elemento do direito público, deveria atentar-se ao bem-estar 

 

34, e continuou a sê-lo da Constituição de 37. Era, porém, sobretudo, uma imposição de alcance e de 
sentido mais profundo: de um lado, a nova ordem política reclamava um instrumento mais popular e 
mais eficiente para distribuição da Justiça; de outro, a própria ciência do processo, modernizada em 
inúmeros países pela legislação e pela doutrina, exigia que se atualizasse o confuso e obsoleto corpo 
de normas que, variando de estado para estado, regia a aplicação da lei entre nós.” BRASIL. Decreto- 
lei nº 1.608, de 18 de setembro de 1939. Exposição de Motivos do Código de Processo Civil (1939). 

Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1608-18-setembro- 
1939-411638-norma-pe.html>. Acesso em: 02 jan. 2018. 
56 PICARDI, Nicola. NUNES, Diego. O Código de Processo Civil Brasileiro: Origem, formação e 
projeto de reforma. Revista de Informação Legislativa. Brasília ano 48 n. 190 abr./jun. 2011. 
57 RAATZ, Igor. SANTANNA, Gustavo da Silva. Elementos da história do processo civil brasileiro: 
do Código de 1939 ao Código de 1973. Revista Justiça & História, Porto Alegre. v. 9. n. 17-18. pp.  
2009. Disponível em: 
< http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/66429> Acesso em: 15 jan. 2018.  
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social, cabendo ao juiz a função de representante do interesse geral no processo. 

Seguindo, pois, esta linha de pensamento, o código austríaco determinava, por 

exemplo, o dever do magistrado de instruir as partes desassistidas ou ignorantes 

sobre seus direitos, aconselhando-as acerca das consequências jurídicas de seus 

atos e omissões62. 

Com a reforma de Klein na Áustria, o processo assume um caráter 

publicista, em contraponto à então dominante concepção liberal, impondo-se como 

um “processo social” de ordem assimétrica. Apesar da aclamação à proposta de 

promoção de igualdade, críticos à reforma austríaca apontavam como sua 

consequência prática o retrocesso ao processo inquisitório de sentido autoritário. 

Conforme Picardi63, no entanto, prevalece na literatura austríaca a opinião de que 

Klein teria adotado soluções pragmáticas de compensação das posições liberais e 

sociais de processo. 

Da mesma forma, no pensamento de Chiovenda, o Estado não seria 

interessado no objeto da lide, mas na forma como esta se desenvolve. Assim, a 

principal questão a ser resolvida pelo processo residiria na relação entre iniciativa das 

parte e iniciativa do juiz. Alberto dos Reis, jurista português que obteve grande 

influência sobre os processualistas brasileiros e, em especial, sobre o Código 

brasileiro de 1939, também defendeu o fortalecimento dos poderes do juiz a fim de 

romper com a tradição francesa de inércia no modelo de “juiz fantoche”64. 

Influenciado pelas tendências processuais estrangeiras e concebido em um 

contexto histórico de centralização de poder na figura executiva, o Código de 39, na 

exposição de motivos assinada pelo então Ministro da Justiça Francisco Campos, 

assume como identidade a preponderância do elemento político sobre o técnico- 

jurídico, reforçando a noção de Estado Forte, base teórica do Estado Novo: 

À concepção duelística do processo haveria de substituir-se a 
concepção autoritária do processo. À concepção do processo como 
instrumento de luta entre particulares, haveria de substituir-se a 
concepção do processo como instrumento de investigação da verdade 
e de distribuição da justiça. Essa reforma do processo, destinada a pôr 
sob a guarda do Estado a administração da justiça, subtraindo-a à 

 

58 RAATZ, Igor. SANTANNA, Gustavo da Silva. Elementos da história do processo civil brasileiro: 
do Código de 1939 ao Código de 1973. Revista Justiça & História, Porto Alegre. v. 9. n. 17-18. pp.  
2009. Disponível em: 
< http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/66429> Acesso em: 15 jan. 2018.  
59 MENGER, Antonio. El Derecho Civil y los pobres. Libreria General de Victoriano Suárez: Madrid, 
1898. p. 100 
60 MENGER, Antonio. El Derecho Civil y los pobres. Libreria General de Victoriano Suárez: Madrid, 
1898. p. 105 
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discreção dos interessados, tem um sentido altamente popular. [...] 
Nesse sentido, o novo processo é eminentemente popular. Pondo a 
verdade processual não mais apenas a cargo das partes, mas 
confiando numa certa medida ao juiz a liberdade de indagar dela, 
rompendo com o formalismo, as ficções e presunções que o chamado 
“princípio dispositivo”, de “controvérsia” ou “contradição”, introduzira 
no processo, o novo Código procura restituir ao público a confiança na 
Justiça e restaurar um dos valores primordiais da ordem jurídica, que 
é a segurança nas relações sociais reguladas pela lei65. 

 

A defesa de Campos à nova legislação na exposição de motivos, 

formalmente direcionado à Vargas, enquanto competente para sanção do projeto, mas 

efetivamente direcionada à comunidade jurídica e à população como um todo, 

fundamentou-se nas ideias de (i) atraso da legislação processual vigente, (ii) confusão 

e complexidade burocrática do procedimento, (iii) morosidade da prestação 

jurisdicional, (iv) caráter excludente (não popular), e (v) oposição ao fundamento 

liberal66. 

O discurso de Campos na exposição da nova lei é marcado por uma defesa 

apaixonada do que seria o instrumento de transformação popular da justiça, buscando 

legitimar com a aceitação pública a ausência de deliberação e discussão prévia sobre 

a norma. 

Por seus motivos, o Código de 1939 expõe rejeição à concepção liberal 

sobre processo, defendendo a prestação jurisdicional e a administração da justiça 

enquanto atuação estatal. A figura do “Estado Forte”, a seu turno, manifesta-se no 

processo por meio do juiz67, conferindo-lhe protagonismo. 

 

61 MENGER, Antonio. El Derecho Civil y los pobres. Libreria General de Victoriano Suárez: Madrid, 
1898. 120-123. 
62 RAATZ, Igor. SANTANNA, Gustavo da Silva. Elementos da história do processo civil brasileiro: 
do Código de 1939 ao Código de 1973. Justiça & História, Porto Alegre, v. 9, n. 17-18, 2009. 
63 PICARDI, Nicola. Le riforme processual e social di Franz 
Klein. Historia et ius rivista di storia giuridica dell’età medievale e moderna. vol. 2/2012. n. 2. paper 16. 
2012. Disponível em: <www.historiaetius.eu>. Acesso em: 02 jan. 2018. 
64 RAATZ, Igor. SANTANNA, Gustavo da Silva. Elementos da história do processo civil brasileiro: 
do Código de 1939 ao Código de 1973. Justiça & História, Porto Alegre, v. 9, n. 17-18, 2009. 

65 BRASIL. Decreto-lei nº 1.608, de 18 de setembro de 1939. Exposição de Motivos do Código de 
Processo Civil (1939). Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto- 
lei-1608-18-setembro-1939-411638-norma-pe.html>. Acesso em: 02 jan. 2018. 
66  DE    ALMEIDA,    Matheus Guarino Sant’Anna     Lima.     DE     ALMEIDA,    Gabriel Guarino 
Sant’Anna Lima. DUARTE, Fernando. IORIO  FILHO,  Rafael  Mario. Argumentos de justificação 
para as reformas processuais: uma análise semiolinguística das exposições de motivos do Código 
de Processo Civil de 1930 e do  Anteprojeto  de  Reforma  de  2010.  Revista de Estudos Empíricos em 
Direito Brazilian Journal of Empirical Legal Studies. vol. 3. n. 2. pp. 162 – 182. Jul 2016. pp. 162-182 
67 Na exposição de motivos do CPC de 1939, Campos afirma: “Prevaleceu-se o Código, nesse ponto, 
dos benefícios que trouxe ao moderno direito processual a chamada concepção publicística do 
processo. Foi o mérito dessa doutrina, a propósito da qual deve ser lembrado o nome de Giuseppe  

http://www.historiaetius.eu/
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-
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Martins68, ao comentar o Código de 1939, chama atenção para a então 

tendência publicista do processo em diversos ordenamentos jurídicos cujo ponto 

comum reside na “prevalência do interesse social sobre o interesse individual”. 

Conforme o autor69, ao individualismo liberal materializado pelo princípio dispositivo 

no processo opõe-se o princípio o princípio inquisitório que, como manifestação do 

autoritarismo, afasta a atuação individual da realização da justiça. 

A oposição do Código de 1939 à concepção liberal de processo apresenta- 

se, pois, pela rejeição retórica ao princípio dispositivo e às noções de formação da 

decisão pela controvérsia e pelo contraditório. A ideia de processo que é inerente ao 

Código de 1939 está diretamente relacionada com a noção de Estado Nacional forte 

e centralizador tal como defendida por Francisco Campos70, para quem o Código 

processual seria consequência natural do “regime popular” varguista de 1937 e 

corresponderia a um instrumento de aproximação do povo ao sistema legal até então 

excludente71. 

À oposição da concepção privatista, portanto, propôs-se a intervenção ativa 

do Estado no processo mediante o papel também ativo do juiz72, sujeito responsável 

pela direção daquilo que deixa de ser considerado mero interesse de particulares para 

tornar-se instituto do direito público e, por consequência, de interesse primordial do 

Estado73. A atuação diretiva do juiz na busca da verdade é evidenciada em diversos 

momentos do Código, para além da sua expressa defesa na exposição de motivos 

escrita por Campos. 

O despacho saneador instituído no artigo 294 do CPC de 1939, a título de 

exemplo, inaugura para o magistrado o poder de, de ofício, determinar novas 

investigações, diligências, esclarecimentos, pronunciar nulidades insanáveis, mandar 

suprir nulidades sanáveis, entre outros74. Outro exemplo de função diretiva do 

 

Chiovenda, o ter destacado com nitidez a finalidade do processo, que é a atuação da vontade da lei 
num caso determinado. Tal concepção nos dá, a um tempo, não só o caráter público do direito 
processual, como a verdadeira perspectiva sob que devemos considerar a cena judiciária em que avulta 
a figura do julgador. O juiz é o Estado administrando a justiça; não é um registo passivo e mecânico de 
fatos, em relação aos quais não o anima nenhum interesse de natureza vital. Não lhe pode ser 
indiferente o interesse da justiça. Este é o interesse da comunidade, do povo, do Estado, e é no juiz 
que um tal interesse se representa e personifica.” BRASIL. Decreto-lei nº 1.608, de 18 de setembro de 
1939. Exposição de Motivos do Código de Processo Civil (1939). Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1608-18-setembro-1939-411638- 
norma-pe.html>. Acesso em: 02 jan. 2018. 

68 MARTINS, Pedro Batista. Em defesa do Ante-Projeto de CPC. In: Processo oral. Rio de Janeiro: 
Forense, 1940. (Coletânea de estudos de juristas nacionais e estrangeiros, n. 1). P. 234 -235. 
69 MARTINS, Pedro Batista. Em defesa do Ante-Projeto de CPC. In: Processo oral. Rio de Janeiro: 
Forense, 1940. (Coletânea de estudos de juristas nacionais e estrangeiros, n. 1). P. 234 -235. 
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magistrado inaugurada com o Código de 1939 encontra-se no poder de delimitação 

do objeto da demanda e dos pontos passíveis de deliberação em contraditório. 

Conforme o artigo 269 do mesmo diploma, o direito ao contraditório surge no processo 

após a devida delimitação dos pontos controvertidos75. O texto legal, contudo, buscou 

equilibrar a ampliação dos poderes do magistrado com a possibilidade de sua 

responsabilização civil quando de sua atuação dolosa, fraudulenta ou injustificada76. 

O caráter popular da legislação, a seu turno, identificado na 

instrumentalidade das formas, na oralidade, na concentração, na imediação e na 

identidade física do juiz, assume o papel de legitimar a forte atuação estatal no 

processo por meio do magistrado. O Código de 1939 admitiu o princípio da 

instrumentalidade dos atos processuais, de modo que as nulidades, fortemente 

presentes tanto nas Ordenações do Reino quanto no Regulamento 737, apenas 

fossem admitidas quando absolutamente insanáveis77.  No que se refere à oralidade, 

 
70 CAMPOS, Francisco. O Estado Nacional: sua estrutura, seu conteúdo ideológico. Brasília: Senado 
Federal, Conselho Editorial, 2001. passim 
71 CAMPOS, Francisco. O Estado Nacional: sua estrutura, seu conteúdo ideológico. Brasília: Senado 
Federal, Conselho Editorial, 2001 p. 130 
72 PICARDI, Nicola. NUNES, Diego. O Código de Processo Civil Brasileiro: Origem, formação e 
projeto de reforma. Revista de Informação Legislativa. v. 48. n. 190. pp. 93-120. Abr./jun. 2011. 
73 RAATZ, Igor. SANTANNA, Gustavo da Silva. Elementos da história do processo civil brasileiro: 
do Código de 1939 ao Código de 1973. Justiça & História, Porto Alegre, v. 9, n. 17-18, 2009. 
74 Art. 294 No despacho saneador, o juiz: I – decidirá sobre a legitimidade das partes e da sua 
representação, ordenando, quando fôr o caso, a citação dos litisconsortes necessários e do orgão do 
Ministério Público; II – mandará ouvir o autor, dentro em três (3) dias, permitindo-lhe que junte prova 
contrária, quando na contestação, reconhecido o fato em que se fundou, outro se lhe opuser, extintivo 
do pedido; III – pronunciará as nulidades insanáveis, ou mandará suprir as sanáveis bem como as 
irregularidades; IV – determinará exames, vistorias e quaisquer outras diligências, na forma do art. 295. 
Parágrafo único. As providências referidas nos números I e II serão determinadas nos três (3) primeiros 
dias do prazo a que se refere o artigo anterior. (texto original). Decreto-lei nº 1.608, de 18 de setembro 
de          1939.          Código          de          Processo          Civil          (1939).          Disponível     em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1608-18-setembro-1939-411638- 
norma-pe.html>. Acesso em: 02 jan. 2018. 
75 Art. 269. Terminada a instrução, o juiz fixará os pontos a que deverá limitar-se o debate oral. Em 
seguida, será dada a palavra ao procurador do autor e ao do réu e ao orgão do Ministério Público, 
sucessivamente, pelo prazo de vinte (20) minutos para cada um, prorrogável por dez (10), a critério do 
juiz. (texto original) BRASIL. Decreto-lei nº 1.608, de 18 de setembro de 1939. Código de Processo 
Civil (1939). Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1608- 
18-setembro-1939-411638-norma-pe.html>. Acesso em: 02 jan. 2018. 
76 Art. 121. O juiz será civilmente responsavel quando: I – no exercício das suas funções, incorrer em 
dolo ou fraude; II – sem justo motivo, recusar omitir ou retardar providências que deva ordenar ex-officio 
ou a requerimento da parte. As hipóteses do nº II sómente se considerarão verificadas decorridos dez 
(10) dias da notificação ao juiz, feita pela parte por intermédio do escrivão da causa. BRASIL. Decreto- 
lei  nº  1.608,  de  18  de  setembro  de  1939.  Código  de  Processo  Civil  (1939).  Disponível  em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1608-18-setembro-1939-411638- 
norma-pe.html>. Acesso em: 02 jan. 2018. 
77 Art. 274. Ainda que determinada forma tenha sido prescrita com a cominação de nulidade, esta 
somente será pronunciada pelo juiz, se não fôr possivel suprir-se a falta ou repetir-se o ato. Art. 275. 
Quando o juiz puder decidir do mérito a favor da parte a quem aproveite a declaração da nulidade, não  

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1608-18-setembro-1939-411638-
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Campos78 defendeu-a como serviço prestado ao povo, proporcionando-lhe uma 

Justiça efetivamente acessível. Para Gaio Jr.79, o Código de 1939 não adotou a 

predominância dos atos orais sobre os atos escritos, contudo, introduziu no 

procedimento uma fase oral que apenas foi possível pela adoção sistemática da 

concentração, da imediação e da identidade física do juiz. 

 
2.2.4 O Código de Processo Civil de 1973 

A defesa do caráter popular para a legislação processual da década de 

1930 concebia-se “no sentido de (que, para) garantir-lhe (ao povo) o gozo dos bens 

materiais e espirituais, assegurados na Constituição, o Estado teve que reforçar a sua 

autoridade a fim de intervir de maneira eficaz em todos os domínios que viessem a 

revestir-se de caráter público”80, diferentemente do que ocorre na década de 1970, 

quando prevalece a concepção de processo como instrumento para administração da 

justiça que não busca satisfazer a vontade de qualquer das partes, mas de ambas, 

por meio do alcance do interesse público de atuação da lei na solução de conflitos. 

Apesar de manter traços publicísticos em seu texto, o Código de 1973 

insere no processo brasileiro o processualismo europeu, linha de pensamento que 

prevaleceu na primeira metade do século XX. A exposição de motivos do Código de 

1973 expressamente aduz à influência de diversos ordenamentos estrangeiros81, 

mencionado as legislações da Alemanha, Áustria, Itália, França e Portugal. 

O método processualista adotou como tarefa subtrair do processo 

 
a pronunciará, nem mandará repetir o ato, ou suprir-lhe a falta. Art. 276. A impropriedade da ação não 
importará nulidade do processo. O juiz anulará somente os atos que não puderem ser aproveitados, 
mandando praticar os estritamente necessários para que a ação se processe, quanto possível, pela 
forma adequada. [...] Art. 278. A nulidade de qualquer ato não prejudicará senão os posteriores, que 
dele dependam ou sejam consequência. § 1º O juiz que pronunciar a nulidade declarará a que atos ela 
se estende e ordenará as providências necessárias para que sejam repetidos ou retificados. § 2º Não 
se repetirá o ato, nem se lhe suprirá a falta, quando não tiver havido prejuízo para as partes. Art. 279. 
No caso de incompetência do juiz, somente os atos decisórios serão nulos. Parágrafo único. 
Reconhecida a incompetência, o juiz, ex-officio, ou a requerimento, ordenará a remessa dos autos no 
juizo competente. BRASIL.. Decreto-lei nº 1.608, de 18 de setembro de 1939. Código de Processo 

 Civil (1939). Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1608- 
18-setembro-1939-411638-norma-pe.html>. Acesso em: 02 jan. 2018. 
78 Conforme Campos: “O código de Processo Civil, com as inovações introduzidas – o chamado 
“processo oral” – deverá prestar um enorme serviço ao povo, realizando aquele velho ideal de Justiça 
rápida e barata que foi o mot d’ordre de tantos movimentos de opinião.” BRASIL. (1939). Decreto-lei nº 
1.608, de 18 de setembro de 1939. Exposição de Motivos do Código de Processo Civil (1939). 
Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1608-18-setembro- 
1939-411638-norma-pe.html>. Acesso em: 02 jan. 2018. 
79 GAIO JR., Antônio Pereira. Considerações históricas na proteção de direitos: a evolução do 
direito processual civil no Brasil. Veredas da História. vol. 9. n.1. pp. 95-116. 2016. 
80 BRASIL. Decreto-lei nº 1.608, de 18 de setembro de 1939. Exposição de Motivos do Código de  
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quaisquer resíduos do direito material, identificando-se como uma racionalidade 

jurídica teórica capaz de substituir o problema da justiça pelo problema da norma 

jurídica na relação processual, promovendo “a tecnicização do direito e a 

despolitização de seus operadores”82. Para Raatz, baseia-se na elaboração conceitual 

de princípios e categorias que gozam de aparente neutralidade, mas que pertencem 

a uma ideologia conservadora marcada pela indiferença aos problemas sociais da 

justiça83
 

Os estudos sobre direito processual no Brasil, a partir da década de 1940, 

passam, também, por forte influência de Enrico Tulio Liebman, professor italiano 

refugiado no país que iniciou sua contribuição acadêmica na Faculdade de Direito de 

Minas Gerais e, posteriormente, passou a lecionar o curso de extensão universitária 

na Universidade de São Paulo, na qual viria a originar a denominada Escola Paulista 

de Processo84. Além das críticas de ordem prática ao Código de 1939, os 

processualistas brasileiros pareciam demandar uma atualização da disciplina 

condizente com o trabalho e aprofundamento da matéria produzido na escola 

paulista85. 

De acordo com o próprio autor do anteprojeto do CPC de 1973, Alfredo 

Buzaid, a influência das ideias de Liebman para o então “Novo Código” deve ser 

considerada tanto sob a perspectivas do seu pensamento sobre processo civil, no 

plano dos conceitos, quanto sob a perspectiva da política legislativa da época86. 

Para Picardi e Nunes87, com o estudo do processo em Liebman, anos antes 

do anteprojeto de 1973, “desaparece o elemento político, a concepção autoritária do 

 

Processo Civil (1939). Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto- 
lei-1608-18-setembro-1939-411638-norma-pe.html>. Acesso em: 02 jan. 2018. 
81 Para Campos: “Na elaboração do projeto tomamos por modelo os monumentos legislativos mais 
notáveis do nosso tempo. Não se veja nessa confissão mero espírito de mimetismo, que se compraz 
antes em repetir do que em criar, nem desapreço aos méritos de nosso desenvolvimento cultural. Um 
Código de Processo é uma instituição eminentemente técnica. E a técnica não é apanágio de um povo, 
senão conquista de valor universal.” BRASIL. Código de processo civil. Código de processo civil : 
histórico da lei. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 1974. v. 1, t. 1, p. 1-188. 
Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/177828>. Acesso em: 02 jan. 2018. 
82MITIDIERO, Daniel Francisco. Processo e cultura: praxismo, processualismo e formalismo em 
Direito Processual Civil. Revista Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito – 
PPGDir./UFRGS. Porto Alegre. vol.  2. n. 2. pp. 101 – 128. 2004. 
83 RAATZ, Igor. SANTANNA, Gustavo da Silva. Elementos da história do processo civil brasileiro: 
do Código de 1939 ao Código de 1973. Justiça & História, Porto Alegre, v. 9, n. 17-18, 2009. 
84 BUZAID, Alfredo. A influência de Liebman no direito processual civil brasileiro. Revista da Faculdade 
de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, vol. 72, n. 1, pp. 131-152, jan. 1977. ISSN 2318- 
8235. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/66795>. Acesso em: 26 feb. 2018. 
doi:http://dx.doi.org/10.11606/issn.2318-8235.v72i1p131-152. 
85 PICARDI, Nicola. NUNES, Diego. O Código de Processo Civil Brasileiro: Origem, formação e  
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processo como expressão do Estado Novo. O estudo do modelo vem conduzido 

exclusivamente como método técnico-processual”, levando-se a narrativa do direito 

processual ao que Buzaid chamou de influência no “plano dos conceitos”, evidenciada 

nos Livros I, “Do processo de Conhecimento”; II, “Do processo de Execução”; e III, “Do 

processo Cautelar”. 

Buzaid88 indica como principal influência sob o Código de 1973 o conceito 

de ação desenvolvido por Liebman, de acordo com o qual “o direito de ação é direito 

subjetivo processual, não direito subjetivo material. Por isso lhe corresponde não uma 

obrigação, mas o exercício de uma função por parte de órgão do Estado e uma 

sujeição por parte do adversário, que não pode evitar os efeitos da ação”. No conceito 

de Liebman89, a ação encontra como condições não mais a “existência do direito”, 

como para a teoria do direito concreto, mas a “possibilidade jurídica” de o juiz 

pronunciar a decisão pretendida. Para além da possibilidade jurídica, a ação conta 

como condição de possibilidade com as categorias de “legitimidade” e de “interesse”. 

Ademais, foi com o pensamento de Liebman90, que se admitiu, nos estudos 

processuais brasileiros, a projeção do processo enquanto um “trinômio” formado por 

“pressupostos processuais”, “condições da ação” e “lide”. 

Ainda conforme Buzaid, foi o trabalho de Liebman que possibilitou ao 

legislador de 1973 a unificação dos procedimentos de execução, superando-se o 

dualismo entre os títulos judiciais e extrajudiciais, entendendo-se a ação executiva 

como uma ação geral que reúne ambos os títulos e eliminando-se as diversas ações 

especiais de ordem executória existentes no direito nacional91. 

No que se refere ao Livro do processo cautelar, Liebman, sob influência do 

pensamento de Chiovenda, contribuiu com a superação da ideia de “acessoriedade” 

das medidas cautelares que, até então, no Regulamento 737 e no Código de 1939, 

eram compreendidas como espécies, “medidas preventivas”, do gênero “processo 

 

projeto de reforma. Revista de Informação Legislativa. v. 48. n. 190. pp. 93-120. Abr./jun. 2011. 
86 BUZAID, Alfredo. A influência de Liebman no direito processual civil brasileiro. Revista da Faculdade 
de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 72, n. 1, p. 131-152, jan. 1977. ISSN 2318- 
8235. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/66795>. Acesso em: 26 feb. 2018. 
doi:http://dx.doi.org/10.11606/issn.2318-8235.v72i1p131-152. 
87 PICARDI, Nicola. NUNES, Diego. O Código de Processo Civil Brasileiro: Origem, formação e 
projeto de reforma. Revista de Informação Legislativa. v. 48. n. 190. pp. 93-120. Abr./jun. 2011. 

88 BUZAID, Alfredo. A influência de Liebman no direito processual civil brasileiro. Revista da Faculdade 
de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 72, n. 1, p. 131-152, jan. 1977. ISSN 2318- 
8235. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/66795>. Acesso em: 26 feb. 2018. 
doi:http://dx.doi.org/10.11606/issn.2318-8235.v72i1p131-152. 
89 LIEBMAN, Enrico Túlio. Estudos sobre o processo civil brasileiro. 2.ed. São Paulo: Bushatsky,  
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acessórios”, conceituando-as como categorias de ação autônomas92. Além da 

autonomia da ação cautelar, a categoria do “poder geral de cautela”, adotada pelo 

Código de 197393, também sofre influência do jurista italiano que, ao criticar o Código 

de 1939, afirma omitir-se a “atribuição expressa ao juiz de um poder acautelatório 

geral, de que ele se possa valer, segundo as necessidades e as circunstâncias fora 

dos casos tradicionais especialmente previstos”94. 

As questões de ordem acadêmica sobre o pensamento processual 

prevalente, no entanto, não são as únicas que devem ser observadas quando 

estudamos a transição legislativa entre os códigos processuais de 1939 e 1973. De 

iniciativa do então Ministro da Justiça, Alfredo Buzaid, o Código de 1973 é elaborado 

no contexto histórico dos “anos de chumbo”, sob a égide da materialização dos amplos 

poderes conferidos pelo Ato Institucional nº 5 ao Executivo. 

Para Picardi e Nunes95: 

o Código de 1973 foi aprovado pela melhor doutrina da época 
assegurando sua excelência técnica e tentativa de neutralidade 
ideológica, mas, ao mesmo tempo, não chegou a ofuscar o caráter 
eminentemente ideológico de não poucos institutos. 

 

Assim como o código de 1939, o CPC de 1973 encontra-se inserido em um 

contexto de Estado centralizador e autoritário, sem contar com possibilidade de ampla 

deliberação democrática acerca de seu conteúdo. Contudo, na década de 1930, as 

premissas consideradas populistas adotadas pelo regime varguista empregaram à 

 

 

1976. p. 124 
90 LIEBMAN, Enrico Túlio. Estudos sobre o processo civil brasileiro. 2.ed. São Paulo: Bushatsky, 
1976. p. 122 
91 BUZAID, Alfredo. A influência de Liebman no direito processual civil brasileiro. Revista da Faculdade 
de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 72, n. 1, p. 131-152, jan. 1977. ISSN 2318- 
8235. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/66795>. Acesso em: 26 feb. 2018. 
doi:http://dx.doi.org/10.11606/issn.2318-8235.v72i1p131-152. 

92 BUZAID, Alfredo. A influência de Liebman no direito processual civil brasileiro. Revista da Faculdade 
de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 72, n. 1, p. 131-152, jan. 1977. ISSN 2318- 
8235. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/66795>. Acesso em: 26 feb. 2018. 
doi:http://dx.doi.org/10.11606/issn.2318-8235.v72i1p131-152. 
93 Art. 798. Além dos procedimentos cautelares específicos, que este Código regula no Capítulo II deste 
Livro, poderá o juiz determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado 
receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil 
reparação. Art. 799. No caso do artigo anterior, poderá o juiz, para evitar o dano, autorizar ou vedar a 
prática de determinados atos, ordenar a guarda judicial de pessoas e depósito de bens e impor a 
prestação de caução. BRASIL. Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Código de Processo Civil. 
Brasília, 
94 LIBMAN em CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições do Direito Processual Civil, Vol.I. Nota n°10. 
São Paulo: Saraiva, 1969. 
95 Art. 6º - Ficam suspensas as garantias constitucionais ou legais de: vitaliciedade, inamovibilidade e  
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legislação processual uma suposta legitimação derivada de seu caráter 

pretensamente popular. Essa legitimação ganhou espaço na figura do juiz como 

representante do poder estatal cujo dever englobava atuar em favor do interesse 

público. De forma diversa manifestou-se a proposta da década de 1970, a qual buscou 

sua legitimidade na tecnicidade e na pretensa neutralidade da norma, tornando menos 

evidente a opção ideológica da política legislativa. 

Ao centrar-se na técnica e na neutralidade, o Código de 1973 opôs-se ao 

caráter publicista trazido no código processual de 1939. Propondo-se instrumento 

eminentemente técnico para que o Estado possibilite aos litigantes a administração da 

justiça, o Código de 1973 promete defender o interesse de toda a sociedade em “dar 

razão a quem tem” representado uma visão pretensamente neutra de processo: 

Assim entendido, o processo civil é preordenado a assegurar a 
observância da lei; há de ter, pois, tantos atos quantos sejam 
necessários para alcançar essa finalidade. Diversamente de outros 
ramos da ciência jurídica, que traduzem a índole do povo através de 
longa tradição, o processo civil deve ser dotado exclusivamente de 
meios racionais, tendentes a obter a atuação do direito. S duas 
exigências que concorrem para aperfeiçoá-lo são a rapidez e a justiça. 
Força é, portanto, estruturá-lo de tal modo que ele se torne 
efetivamente apto a administrar, sem delongas, a justiça96. 

 

Buzaid, ao defender e implementar a concepção primordialmente técnica 

de processo, afastou-se, também, do caráter popular defendido na exposição de 

Campos. Para Buzaid, “um Código de Processo é uma instituição eminentemente 

técnica. E a técnica não é apanágio de um povo, senão conquista de valor universal”97; 

ao passo que, para Campos, “a nova ordem política (da década de 1930) reclamava 

um instrumento mais popular e mais eficiente para distribuição da justiça”98. 

Embora a Constituição de 1967 previsse, formalmente, a independência do 
 
 
 
 

estabilidade, bem como a de exercício em funções por prazo certo. § 1º - O Presidente da República 
poderá mediante decreto, demitir, remover, aposentar ou pôr em disponibilidade quaisquer titulares das 
garantias referidas neste artigo, assim como empregado de autarquias, empresas públicas ou 
sociedades de economia mista, e demitir, transferir para a reserva ou reformar militares ou membros 
das polícias militares, assegurados, quando for o caso, os vencimentos e vantagens proporcionais ao 
tempo de serviço. BRASIL. Ato Institucional Nº 5, de 13 de Dezembro de 1968. Brasília. Disponível 
em: < http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-historica/atos-institucionais>  
Acesso em: 17 de janeiro de 2018. 

96 BRASIL. Código de processo civil. Código de processo civil : histórico da lei. Brasília: Senado 
Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 1974. v. 1, t. 1, p. 1-188. Disponível em: 
http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/177828>. Acesso em: 02 jan. 2018. 
97 Buzaid, na exposição de motivos do Código de 1973, continua: “Assim entendido, o processo civil é 
preordenado a assegurar a observância da lei; há de ter, pois, tantos atos quantos sejam necessários  
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Judiciário99, considerando, inclusive, crime de responsabilidade do Presidente da 

República o atentado ao seu livre exercício100, o texto constitucional foi elaborado com 

intuito meramente formal de manter uma boa imagem brasileira no mundo 

democrático. A verdadeira Constituição durante o regime militar, como enfatizam 

Bonavides e Paes de Andrade, foram os atos institucionais101. 

Redigido por Campos, ministro defensor do Código processual de 1939, 

com propósito centralizador semelhante, o Ato Institucional nº 1 já denuncia, com a 

suspensão das garantias constitucionais ou legais de vitaliciedade e estabilidade102, a 

diferente visão de processo passível de positivação no novo contexto. Inicialmente 

com duração prevista de seis meses, a suspensão de garantias prorrogou-se por todo 

o regime com o Ato Institucional nº 2103 e, posteriormente, com o Ato Institucional nº 

5. 

Em um contexto de esvaziamento das garantias constitucionais dos 

magistrados associado ao forte controle do Judiciário e ao fortalecimento do 

Executivo, é natural perceber que o discurso de legitimação da legislação processual 

siga caminho diverso ao da década de 1930. No entanto, assim como 1939, a opção 

legislativa da década 1970 sofreu interferência ideológica do contexto histórico e do 

modelo de Estado autoritário da época. 

 
2.3 A Democracia, a Constituição de 1988 e o Processo 

 
 

A década de 1970 também é marcada pelo crescimento, na literatura 

processualista, de diversos questionamentos sobre a capacidade do processo e de 

 

para alcançar essa finalidade. Diversamente de outros ramos da ciência jurídica, que traduzem a índole 
do povo através de longa tradição, o processo civil deve ser dotado exclusivamente de meios racionais, 
tendentes a obter a atuação do direito” BRASIL. Código de processo civil. Código de processo civil : 
histórico da lei. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 1974. v. 1, t. 1, p. 1-188. 
Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/177828>. Acesso em: 02 jan. 2018. 
98 BRASIL.). Decreto-lei nº 1.608, de 18 de setembro de 1939. Exposição de Motivos do Código de 
Processo Civil (1939). Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto- 
lei-1608-18-setembro-1939-411638-norma-pe.html>. Acesso em: 02 jan. 2018. 
99 Art 6º - São Poderes da União, independentes e harmônicos, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
BRASIL. Constituição (1967). Constituição da República Federativa do Brasil de 1967. Brasília. 
Disponível em: < http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-historica/constituicoes-
anteriores-1> Acesso em: 17 jan. 2018. 
100 Art 84 - São crimes de responsabilidade os atos do Presidente que atentarem contra a Constituição 
federal e, especialmente: [...] II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e dos Poderes 
constitucionais dos Estados; [...] BRASIL. Constituição (1967). Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1967. Brasília. Disponível em: < http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-
legis/legislacao-historica/constituicoes-anteriores-1> Acesso em: 17 jan. 2018. 
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seus operadores em adaptar-se aos novos direitos sociais emergentes, bem como 

críticas à morosidade, ao custo e ao formalismo dos procedimentos. É nesse contexto 

que ganha força um movimento por maior socialização do processo em contexto 

internacional104, superando-se o processualismo que influenciou o código processual 

brasileiro da mesma década. 

O movimento encontra seu ápice no Projeto Firenze, coordenado por 

Cappelletti e Garth e publicado em 1978, que, envolvendo juristas de 23 países, 

identificou os principais problemas e as possíveis soluções para os diversos sistemas 

jurídicos, servindo de base para os movimentos reformistas que sucederam105. 

O Relatório final da pesquisa desenvolvida pelo Projeto identificou três 

grandes empecilhos ao pleno acesso à justiça nos sistemas jurídicos participantes: as 

custas processuais, em termos de finanças e de tempo; as possibilidades das partes, 

em termos de finanças e de conhecimento ou técnica; e os problemas específicos aos 

interesses difusos; percebendo, por fim, que as principais barreiras eram impostas às 

pequenas causas e aos litigantes individuais106. 

O Relatório indicou, ainda, “ondas” de reformas nos procedimentos 

processuais necessárias para efetivar o acesso à justiça, combatendo-se, dessa 

forma, as barreiras identificadas. A primeira onda foi a disponibilização de assistência 

jurídica para os pobres, que incluiria a gratuidade do próprio sistema de justiça, bem 

como a disponibilização da assistência técnica de advogado. A segunda onda 

proposta concerne à representação dos interesses difusos, ao passo que a terceira 

onda diz respeito à representação em juízo e à uma nova concepção de acesso à 

justiça, voltadas à simplificação dos procedimento e ampliação de métodos privadas 

ou informais para solução dos conflitos107. 

Associada às ondas de reformas, Cappelletti e Garth apresentaram uma 

defesa das ideias implementadas por Klein na legislação processual austríaca de 

1895, evidenciando os avanços da oralidade e da atuação mais ativa dos juízes no 

 
 
 

101 BONAVIDES, Paulo. DE ANDRADE, Paes. História Constitucional do Brasil. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1991. p. 430 
102 Art. 7º - Ficam suspensas, por seis (6) meses, as garantias constitucionais ou legais de vitaliciedade e 
estabilidade. BRASIL. Ato Institucional Nº 1, de 9 de Abril de 1964. Brasília. Disponível em: < 
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-historica/atos-institucionais> Acesso em: 
17 jan. 2018.  
103 Art. 14 - Ficam suspensas as garantias constitucionais ou legais de vitaliciedade, inamovibilidade e 
estabilidade, bem como a de exercício em funções por tempo certo. Parágrafo único - Ouvido o  

http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-historica/atos-institucionais
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processo108. De acordo com os autores, as reformas processuais no continente 

europeu que sucederam o código austríaco, nele inspiradas, demonstraram que o juiz 

mais atuante acarreta um auxílio, não um obstáculo, para um sistema de justiça 

baseado no contraditório, uma vez que maximiza as chances de um processo mais 

justo que não apenas reflita a desigualdade existente entre as partes109. 

No Brasil, as repercussões das propostas reformistas de Cappelletti e 

Garth foram percebidas de forma mais intensa após a redemocratização, na década 

de 1990, com a formação de uma Comissão de juristas e o auxílio do Instituto 

Brasileiro de Direito Processual com o objetivo de revisar o Código de 1973110, 

incluindo novas técnicas, por meio de diversos projetos de lei; e possibilitar a 

atualização da legislação processual ao quadro democrático e ao pensamento de 

ampliação do acesso à justiça. 

Como exemplo das reformas mais significativas propostas na década de 

1990, cita-se a Lei nº 8.455/1992, que apresentou diversas disposições sobre a prova 

pericial, fixando-se inclusive prazos para entrega dos laudos periciais; a Lei nº 

8.710/1993, que alterou a disciplina das citações, em especial a citação por correio e 

por oficial de justiça; a Lei nº 8.951/1994, que trouxe novas disposições sobre as ações 

de consignação em pagamento e usucapião; e a Lei nº 9.307/1996, que inaugurou 

todo um novo procedimento para a arbitragem. 

As reformas da década de 1990 inovaram o quadro legislativo processual 

especialmente no que se refere às tutelas e aos procedimentos sumários. A Lei nº 

8.952/1994 alterou diversos dispositivos do CPC de 1973 sobre o processo de 

conhecimento e sobre processo cautelar, inaugurando no Brasil a medida de 

antecipação da tutela satisfativa com a alteração do então artigo 273. A Lei nº 

9.079/1995  inseriu  no  processo  brasileiro  a  ação  monitória,  destinada  a  quem 

 
 

Conselho de Segurança Nacional, os titulares dessas garantias poderão ser demitidos, removidos ou  

dispensados, ou, ainda, com os vencimentos e as vantagens proporcionais ao tempo de serviço, postos 
em disponibilidade, aposentados, transferidos para a reserva ou reformados, desde que demonstrem 
incompatibilidade com os objetivos da Revolução. BRASIL. Ato Institucional Nº 2, de 27 de Outubro de 
1965. Brasília. Disponível em: < http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-
historica/atos-institucionais> Acesso em: 17 jan. 2018.    
104 PICARDI, Nicola. NUNES, Diego. O Código de Processo Civil Brasileiro: Origem, formação e 
projeto de reforma. Revista de Informação Legislativa. v. 48. n. 190. pp. 93-120. Abr./jun. 2011. 
105 PICARDI, Nicola. NUNES, Diego. O Código de Processo Civil Brasileiro: Origem, formação e  
projeto de reforma. Revista de Informação Legislativa. v. 48. n. 190. pp. 93-120. Abr./jun. 2011. 
106 CAPPELLETTI, Mauro. GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Trad. Ellen Graice Northfleet. Porto 
Alegre: Fabris, 1988. passim 
107 CAPPELLETTI, Mauro. GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Trad. Ellen Graice Northfleet. Porto 

http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-historica/atos-institucionais
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pretendia, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento 

de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel. E a 

Lei nº 9.245/95 alterou diversos dispositivos do procedimento sumaríssimo, 

especificamente quanto às causas consideradas de pequeno valor. 

No entanto, conforme destacam Picardi e Nunes111, o contexto político e 

econômico no qual o Brasil se encontrava inserido desde a década de 1980, associado 

ao fortalecimento do pensamento e da política neoliberal de Estado, tornou 

“inconveniente” “o uso do aparato jurisdicional e do processo como instituto de 

participação e controle da função estatal e nem (até) mesmo o intervencionismo 

judicial da teoria socializadora do processo”. 

A denominada “década perdida” foi marcada, no Brasil, pela adoção de 

diversas medidas do Consenso de Washington112, que marcaram a predominância de 

uma visão de Estado neoliberal com esperada repercussão na política legislativa. 

Conforme se buscou demonstrar até agora, o modelo de Estado define, em 

última análise, o modelo e a visão de processo, bem como a própria organização do 

sistema de justiça prevalecente na política legislativa. Os contornos neoliberais que o 

Estado brasileiro tomou desde a década de 1980 marcaram uma era de forte 

ingerência externa na legislação brasileira, o que também ocorreu com as reformas 

processuais que se seguiram, em especial após a Reforma do Judiciário empregada 

 

 
Alegre: Fabris, 1988. passim 

108  CAPPELLETTI,Mauro.GARTH,Bryant. Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide 
Movement to Make Rights Effective. Articles by Maurer Faculty. Buffalo Law Review. vol. 27. Paper 
1142. pp. 181 – 292. 1978. Disponível em:
 <http://www.repository.law.indiana.edu/facpub/1142>. Acesso em: 02 jan. 2018. pp. 228 e 229 
109 Nas palavras originais: “It is now generally accepted that the use of a more active judge can be an 
aid, not a hindrance, to a basically adversarial system of justice, since even in essentially two-party 
litigation it maximizes the chance that the result will be fair, and not merely reflect inequalities between 
parties.” CAPPELLETTI,Mauro.GARTH,Bryant. Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide 
Movement to Make Rights Effective. Articles by Maurer Faculty. Buffalo Law Review. vol. 27. Paper 
1142. pp. 181 – 292. 1978. Disponível em:
 <http://www.repository.law.indiana.edu/facpub/1142>. Acesso em: 02 jan. 2018 pp. 228 e 229 
110 PICARDI, Nicola. NUNES, Diego. O Código de Processo Civil Brasileiro: Origem, formação e 
projeto de reforma. Revista de Informação Legislativa. v. 48. n. 190. pp. 93-120. Abr./jun. 2011. 

111 PICARDI, Nicola. NUNES, Diego. O Código de Processo Civil Brasileiro: Origem, formação e 
projeto de reforma. Revista de Informação Legislativa. v. 48. n. 190. pp. 93-120. Abr./jun. 2011. 
112 Como explica Bandeira: “No final dos anos 80, considerada a “década perdida” para o 
desenvolvimento, a situação não só do Brasil como de toda a América Latina afigurava-se muito difícil 
e sombria. Solução viável não se percebia para o problema da dívida externa, com o qual os 
desinvestimentos conjugavam-se, devido à crescente fuga de capitais tanto estrangeiros quanto 
nacionais, carreando a estagnação econômica, em meio de incontrolável processo inflacionário. Essa 
crise, que começava a afetar seriamente os interesses dos Estados Unidos ao reduzir na América  
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pela Emenda Constitucional nº 45/2004, reforma essa que adotou em seu bojo diversas 

sugestões do Banco Mundial113. 

Conforme documento do Banco, intitulado The Judicial Sector in Latin 

America and the Caribbean: Elements of Reform, sugeriu-se ao sistema de justiça 

brasileiro, bem como aos demais países da América Latina em geral, apenas a título 

de exemplo: (i) o enxugamento do número de servidores do judiciário, bem como a 

adoção de um sistema de avaliação de promoções; (ii) a permanência de unofficial 

court personnel no quadro de funcionários, no Brasil representado pela figura do 

pessoal terceirizado; (iii) fixação, com a participação dos magistrados e demais 

sujeitos do sistema de justiça, de padrões de desempenho para o judiciário114. 

O documento do Banco Mundial também apresenta recomendações de 

reforma aos códigos processuais, com foco especial na morosidade da prestação 

jurisdicional, recomendando-se um estudo sobre as causas da demora e o 

enfrentamento da lentidão na fase instrutória do processo115. 

Para Picardi e Nunes116, o modelo processual consequente desse contexto 

político compromete-se em assegurar 

uma padronização decisória, especialmente para dimensionar a 
litigiosidade repetitiva que não levaria, em muitos casos, em 
consideração as peculiaridades do caso concreto, mas asseguraria 
alta produtividade decisória, de modo a assegurar critérios de 
excelência e de eficiência distorcida requeridos pelo mercado 
financeiro, dentro de um peculiar acatamento do movimento de 
convergência entre a civil law e a common law, mas com utilização, 
muitas vezes equivocada, de julgados como verdadeiros precedentes. 
(...) Ao lado dessa perspectiva econômica, foram defendidas e 
implementadas reformas no processo que reduziriam sua função 
processual fiscalizadora e construtora dos provimentos jurisdicionais. 

 

Nunes e Bahia117 denunciam a percepção clientelista e periférica do 

sistema jurídico brasileiro que defende a “máxima sumarização da cognição” de modo 

a esvaziar a importância do contraditório e da estrutura coparticipativa do processo os 

 

Latina a capacidade de importar e atender ao serviço da dívida externa, levou o Institute for International 
Economics1 a promover uma conferência, para a qual foram convidados economistas de oito países 
latino-americanos – Argentina, Brasil, Chile, México, Venezuela, Colômbia, Peru e Bolívia, com a 
finalidade de formular um diagnóstico e sugerir medidas de ajustamento para sua superação. Naquela 
oportunidade, o economista norte-americano John Williamson apresentou um documento, que continha 
dez propostas de reforma econômica, sobre as quais havia amplo consenso em Washington, tanto 
entre os membros do Congresso e da Administração quanto entre os tecnocratas das instituições 
financeiras internacionais, agências econômicas do Governo norte-americano, Federal Reserve Board 
e think tanks2 . As propostas, visando à estabilização monetária e ao pleno restabelecimento das leis 
de mercado, consistiam em: 1 – disciplina fiscal; 2 – mudanças das prioridades no gasto público; 3 – 
reforma tributária; 4 – taxas de juros positivas; 5 – taxas de câmbio de acordo com as lei do mercado; 
6 – liberalização do comércio; 7 – fim das restrições aos investimentos estrangeiros; 8 – privatização  



 

 

quais garantem a cognição plena. 

Para Taruffo, a concepção de eficiência do processo civil requer, 

preliminarmente, a definição de seu objetivo, o qual pode ser compreendido como (i) 

a simples resolução de litígios; ou como (ii) a resolução de litígios por meio de decisões 

justas118. 

Caso assumido o primeiro objetivo, tem-se o alcance do objetivo do 

processo logo que encerrado o litígio entre as partes, de modo que a qualidade do 

provimento jurisdicional se torna irrelevante, passível de soluções equivocadas ou 

ilegais, desde que nenhuma das partes tenha a intenção de seguir em disputa119. A 

concepção meramente quantitativa de eficiência, conforme apresentada por Taruffo, 

aproxima-se da premissa assumida pelo procedimento da estabilização da tutela 

sumária adotado no Código processual de 2015 que, pela inércia de uma das partes, 

dispensa a persecução da solução justa ao litígio e assume uma decisão não- 

participada como potencialmente imutável. 

A perspectiva quantitativa de eficiência, de acordo com Nunes e Bahia, 

apenas permite a compreensão do sistema processual sob a ótica da produtividade, 

dissociada do viés público e garantista do sistema processual constitucional, e associa 

a figura do jurisdicionado a de um espectador privado, ou consumidor da prestação 

jurisdicional, compreendendo o processo como aparato fornecedor de soluções, 

produtos e serviços120. 

 
 

das empresas estatais; 9 – desregulamentação das atividades econômicas; 10 – garantia dos direitos 
de propriedade.” BANDEIRA, Luiz Alberto Muniz. As políticas neoliberais e a crise na América do 
Sul. Revista Brasileira de Política Internacional vol. 2. n. 45. pp. 135-146. 2002. 
113 SALDANHA, Jânia Maria Lopes. A paradoxal face “hipermoderna” do processo constitucional: 
um olhar sobre o direito processual brasileiro. Revista Estudios Constitucionales. vol. 8. n. 2. pp. 675 – 
706. 2010. 
114 DAKOLIAS, Maria. The Judicial Sector in Latin America and the Caribbean: Elements of Reform. 
The World Bank: Washington, 1996. p. 32 e 33. 
115 DAKOLIAS, Maria. The Judicial Sector in Latin America and the Caribbean: Elements of Reform. 
The World Bank: Washington, 1996. p. 36. 
116 PICARDI, Nicola. NUNES, Diego. O Código de Processo Civil Brasileiro: Origem, formação e 
projeto de reforma. Revista de Informação Legislativa. v. 48. n. 190. pp. 93-120. Abr./jun. 2011. 
117 NUNES, Dierle José Coelho; BAHIA, Alexandre Gustavo Melo Franco. Processo Constitucional: 
uma abordagem a partir dos desafios do Estado Democrático de Direito. Revista Eletrônica de Direito 
Processual – REDP. Volume IV. Ano 03. Jul/Dez, Rio de Janeiro, 2009, p. 223 - 249. 

 

118 TARUFFO, Michele. Orality and writing as factors of efficiency in civil litigation. CARPI, 
Federico; ORTELLS, Manuel. Oralidad y escritura en un proceso civil eficiente. Valencia: Universidad 
di Valencia, 2008. No original: In order to figure out a possible answer, the goals of adjudication should  
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Ao assumir a resolução de litígios por meio de decisões justas como o 

objetivo do processo, contudo, admite-se o termo da disputa entre as partes apenas 

por meio de decisões aceitas como corretas e precisas. Nessa ótica, ganham relevo 

o conteúdo e a qualidade do provimento jurisdicional, uma vez que determinam o real 

propósito processual que, alcançado ou não, deve ser sempre perseguido121. 

A crítica neo-institucionalista de Leal também alcança o discurso da 

celeridade como sinônimo de efetividade. O autor entende o processo como instituição 

constitucionalizante e constitucionalizada que não se desenvolve por “relações 

métrico-temporais e especiais”, mas, sendo “paradigma linguístico-discursivo”, atua 

como um “devir di-alógico (crítico) procedimental construtivo”. Para Leal, sendo o 

processo espécie de procedimento em contraditório, não pode sujeitar-se a noções de 

celeridade impeditivas 

do exercício da cognitio como topologia (não-tópica) coetânea 
a uma ratio contraditorial (técnico-intelectiva) pela seqüência de 
atos jurídicos, compositiva da estrutura do procedimento, que 
estabeleça uma relação espácio-temporal hábil a assegurar 
uma linearidade ou justaposição trifásica (postulatória-
instrutória-decisória) ilustrativa e definidora da causa 
petendi122. 

 

A “razoável duração do processo”, nessa perspectiva, constitui-se 

expressão estigmatizante do processo como meio de “justiça rápida”, incompatível 

com as sociedades “jurídico-político-processualizadas”, as quais demandam uma 

celeridade pautada pela “ampla defesa (esgotamento da cognitio) e isonomia 

(simétrica paridade de tempo procedimental e em direitos fundamentais já pré-cognita 

e processualmente garantidos na base instituinte da constitucionalidade)”123. 

As diversas críticas à vinculação da ideia de eficiência do processo à noção 

de rapidez perpassam o grande problema de uma ciência instrumental: sua função, 

seu propósito. Isso porque o processo, como meio, tem sua identidade definida por 

aquilo que se entende como seu fim. Quando se assume como paradigma de 

 

 

be defined, since in the light of such goals the problem of defining procedural efficiency can be put in its 
proper terms. This is –as everybody knows- a very difficult task, that cannot be accomplished here in a 
satisfactory way. However, with a very strong simplification a general distinction may be espressed in 
the following terms: the goal of civil litigation may be defined either: A) as pure dispute resolution or B) 
as dispute resolution by means of just decisions. A) means that the goal of litigation is accomplished as 
soon as the dispute between the parties is put to an end. It is a matter of fact depending upon a number 
of conditions, but the most relevant aspect is that the contents and the quality of the final decision are 
not relevant: a mistaken or even illegal decision may well put the conflict between the parties to an end 
when, by whichever reason, none of them intends to pursue the dispute further on. B) means that the  
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pensamento o propósito clientelista pautado na celeridade, como denunciado por 

Nunes e Bahia124, abdica-se da copartipação na formação da vontade estatal expressa 

pela jurisdição. 

Baracho, ao escrever sobre a teoria do processo constitucional, afirma ser 

a exigência de coparticipação paritária dos sujeitos no processo condição para a 

construção de uma decisão judicial racional e garantia de um “processo justo”125, em 

completa consonância com o paradigma de Estado Democrático de Direito aqui 

abordado. 

Para Fazzalari126, o processo apresenta-se como espécie do procedimento 

cujo aspecto distintivo corresponde ao tratamento paritário, simétrico, dispensado aos 

partícipes que sofrerão os efeitos do ato final (ou da tutela jurisdicional). Nessa mesma 

linha de pensamento, Gonçalves reforça a ideia de contraditório como diferencial do 

processo jurisdicional em relação aos procedimentos em geral, compreendendo-o 

como procedimento “de que participam aqueles que são interessados no ato final, de 

caráter imperativo, por ele preparado, mas não apenas participam; participam de uma 

forma especial, em contraditório entre eles, porque seus interesses em relação ao ato 

final são opostos”127. 

Dado o quadro de construção do pensamento e da legislação processual 

no Brasil, busca-se responder, com essa pesquisa, se a opção legislativa, assumida 

com o Novo Código processual, encontra consonância com o paradigma de Estado 

Democrático de Direito. O trabalho, no entanto, não se propõe a uma análise exaustiva 

do diploma legal, mas delimita-se ao estudo do instituto processual da estabilização 

da tutela de urgência, inaugurado no ordenamento nacional no primeiro Código 

processual elaborado na vigência de um estado democrático e em uma conjuntura de 

busca pela eficiência no processo. 

Para tanto, indispensável fixar como premissa qual a concepção de 

processo adequada ao paradigma de análise, tomando-se o conceito de Estado 

Democrático de Direito e a construção da legislação processual, em termos de opção 

 

goal of litigation is to put the dispute to an end, but only by means of decisions that should be considered 
as fair, correct, accurate, and just. In such a perspective the contents and the quality of the decision are 
extremely relevant, since they determine the real core of the purposes of litigation. Such purposes may 
or may not be achieved, but they should orient and determine the functioning of judicial mechanisms. 
119 TARUFFO, Michele. Orality and writing as factors of efficiency in civil litigation. CARPI, 
Federico; ORTELLS, Manuel. Oralidad y escritura en un proceso civil eficiente. Valencia: Universidad 
di Valencia, 2008. 
120 NUNES, Dierle José Coelho; BAHIA, Alexandre Gustavo Melo Franco. Processo Constitucional: 
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de política legislativa e de pensamento teórico-processual até aqui trabalhados, como 

caminho metodológico. 

Retoma-se, nesse ponto, a ideia de atuação jurisdicional do Estado 

enquanto dimensão organizada do poder político e a faceta instrumental do direito 

trabalhada quando se estabeleceu a concepção de Estado Democrático de Direito 

utilizada como paradigma. Conforme assinalado, o Estado de Direito é formado 

normativa e empiricamente a partir da tensão interna entre direito e política, de modo 

que o sistema jurídico se destina a coordenar e solucionar conflitos de ação entre os 

cidadãos, ao passo que o sistema político se destina a realizar programas de ação 

coletivamente construídos. Para Durão128, “o estado de direito é o resultado da fusão, 

tanto empírica como normativa, entre direito e política. O direito e a política, contudo, 

constituem dois polos dentro do estado de direito, o que explica um novo sentido da 

tensão interna entre facticidade e validade”. 

Em um paradigma discursivo, Habermas evidencia o nexo conceitual 

interno entre Estado, direito e democracia, afirmando que o processo democrático traz 

consigo a necessidade de legitimação, assegurando-se a autonomia pública e privada 

dos sujeitos. Essa legitimação, por sua vez, apenas tem lugar no poder comunicativo 

e no processo de formação democrática da opinião e da vontade, por meio de 

esclarecimento e participação em discussões públicas 129. 

Sob o paradigma de pensamento discursivo e democrático, portanto, a 

atuação jurisdicional, enquanto dimensão organizada de poder e faceta instrumental 

do direito, legitima-se pela coparticipação dos sujeitos, em igualdade material, e 

respeitadas as categorias de direito que geram o próprio código jurídico. Não se 

admite a legitimação pela mera autoridade do poder político representado na figura 

do magistrado, ou mesmo a noção instrumental meramente técnica e pretensamente 

neutra que ignore a concretização da igualdade de chances aos sujeitos participantes. 

A legitimidade da atuação jurisdicional do Estado perpassa a sua atuação 

mediante o processo, não inquisitivo e não meramente dotado da técnica instrumental, 

mas discursivamente instrumental. 

Instrumental  na  medida  em  que  se  constitui  como  possibilidade  de 
 

 

121 TARUFFO, Michele. Orality and writing as factors of efficiency in civil litigation. CARPI, 
Federico; ORTELLS, Manuel. Oralidad y escritura en un proceso civil eficiente. Valencia: Universidad 
di Valencia, 2008. 
122 LEAL, Rosemiro Pereira. Principiologia jurídica do processo na teoria neo-institucionalista. In:  
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postulação judicial de direitos e como configuração politicamente autônoma da 

proteção jurídica individual, mas discursivo porque se legitima na decisão jurídica e 

faticamente fundamentada, construída a partir de uma coparticipação de sujeitos em 

igualdade de chances, mediante a observância dos direitos fundamentais que 

configuram condição de existência à própria ordem democrática. 
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54  

3. A ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA E A SUMARIZAÇÃO DO 

PROCESSO NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 
Estabelecido, em um primeiro momento, o paradigma de análise de 

Estado Democrático de Direito e a visão de processo a ele adequada, considerando- 

se os aspectos teóricos e políticos da formação legislativa brasileira, passa-se à 

compreensão do instituto processual objeto da análise. Nesse capítulo, busca-se 

compreender o instituto da estabilização em sua origem e na forma como é positivado 

no Brasil. Busca-se, ainda, estabelecer as principais questões referentes ao instituto 

que se conectem com a perspectiva de análise escolhida. A partir de tais questões, 

far-se-á revisão bibliográfica e pesquisa jurisprudencial a fim de traçar uma tendência 

interpretativa. Todos esses aspectos serão retomados em um último momento da 

pesquisa para que, a partir das conclusões obtidas preliminarmente e da análise das 

promessas reformistas do Código de 2015, seja possível desenvolver uma diretriz 

interpretativa ao instituto da estabilização da tutela sumária satisfativa que se adeque 

ao Estado Democrático de Direito enquanto resultado da correlação entre Estado, 

Direito e Democracia. 

 
3.1  A prestação jurisdicional diferenciada 

 
 

As técnicas de cognição no processo civil podem ser classificadas nos 

planos horizontal ou vertical. Horizontalmente, entendida em sua dimensão de 

amplitude ou extensão, tem por limite elementos objetivos do processo, tais como as 

categorias das condições da ação e dos pressupostos processuais130. A cognição 

horizontal pode apresentar-se como plena, sem delimitações pré-definidas, ou parcial, 

na qual se delimita o direito material sujeito ao conhecimento do julgador, seja 

limitando o objeto litigioso, como nas ações possessórias e cambiárias, seja 

estabelecendo os contornos da defesa, como na alienação fiduciária131. 

No plano vertical, a cognição segue graus de profundidade132, conforme 
 
 

130 WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 3. ed., rev. e atual. Imprenta: São Paulo, 
Perfil, 2005. p. 127 
131 MARINONI, Luiz Guilherme. Antecipação da Tutela. 12. ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2011. p. 31 e 32 
132 WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 3. ed., rev. e atual. Imprenta: São Paulo, 
Perfil, 2005. p. 127 e 128 
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variações do juízo de probabilidade relacionadas não com a linha cronológica do 

procedimento, mas com a relação entre as afirmações fáticas e as provas 

produzidas133. 

É no juízo de probabilidade não exauriente que estão situadas as tutelas 

jurisdicionais sumarizadas, tais como as tutelas de urgência, satisfativa ou cautelar, a 

tutela de evidência e as liminares em procedimentos especiais. Para Chiovenda134, 

contudo, a cognição sumária é sinônimo de cognição incompleta, seja no plano 

horizontal, enquanto cognição parcial; seja no plano vertical, enquanto cognição 

superficial; constituindo-se também pelo inerente caráter de não definitividade. 

Leonel135 explica que a tutela diferenciada está dissociada da ideia de 

tutela ordinária, ou tutela comum. Ela deve ser compreendida como a proteção jurídica 

decorrente de procedimentos especiais pautados na celeridade cuja efetividade da 

prestação jurisdicional advém de uma cognição sumária. A tutela proferida em 

procedimento sumário remete-se, portanto, a uma compreensão de cognição inferior 

em relação à cognição plena. Para Pisane, no entanto, mencionada inferioridade 

relaciona-se com a garantia processual do instituto e não necessariamente com a 

qualidade lógica da cognição136. 

A tutela jurisdicional não se confunde com a técnica processual. A tutela 

corresponde à proteção estatal a determinado direito mediante atuação do judiciário, 

detentor do monopólio da jurisdição no sistema de justiça brasileiro; a técnica 

processual é apenas o caminho processual utilizado para alcançá-la. Dessa forma, as 

tutelas cautelares são tutelas de segurança de determinado direito material, ao passo 

que as tutelas satisfativas, ou tutela antecipada, são a própria prestação final do direito 

pretendido mediante juízo de probabilidade ou cognição sumária137. 

A partir das variações possíveis da cognição, em seus planos vertical 

e horizontal, o legislador pode realizar técnicas processuais destinadas a resolver 

problemas específicos do direito material. Watanabe exemplifica, dentre os diversos 

 

133 MARINONI, Luiz Guilherme. Antecipação da Tutela. 12. ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2011. p. 34 e 35 
134 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. Trad. da 2 ed. italiana por J. 
Guimarães Menegale. São Paulo: Saraiva, 1965. 
135 LEONEL, Ricardo de Barros. Tutela jurisdicional diferenciada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2010. 
136 PISANI, Andrea Porto. L'istruzioni nei procedimenti sommari. Il Foro Italiano, Milano, v. 2, n. 2, 
p.17-24, fev. 2002. 
137 Luiz Guilherme. Tutela de Urgência e MARINONI Tutela de Evidência: soluções processuais 
diante do tempo da Justiça. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 17. 
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procedimentos ou fases procedimentais diferenciados possíveis, além da cognição 

plena e parcial, o procedimento de cognição plena e exauriente secundum eventum 

probationis, o processo de cognição rarefeita; a cognição sumária ou superficial e a 

cognição eventual ou limitada e exauriente. 

A cognição sumária ou superficial corresponde à utilizada nas medidas 

liminares em geral, bem como nos procedimentos de antecipação de tutela, aqui não 

mais compreendida como sinônimo de incompleta, como em Chiovenda, mas apenas 

como superficial em sua dimensão vertical de profundidade138. A cognição eventual 

ou limitada e exauriente, por sua vez, caracteriza-se pela formação eventual do 

contraditório de modo que a cognição plena se condiciona à iniciativa de defesa do 

demandado139. 

As técnicas de cognição sumária apresentam a necessidade de 

conciliação entre aquilo que Calamandrei140 denomina de “exigências contrastantes 

do ideal de justiça”: a ponderação e a celeridade. A ponderação, enquanto busca pela 

verdade no processo, demanda tempo, ao passo que o tempo prolonga o conflito e 

reduz a efetividade do processo como instrumento pacificador. Nesse sentido, 

Dinamarco antagoniza tempo e processo, posicionando o magistrado como seu 

mediador: 

Com razão foi dito que o tempo é inimigo do processo e que 
contra ele, para evitar os males que pode causar, o juiz deve 
estar em estado permanente de guerra entrincheirada. Por isso 
é que em certas situações o angustiante desafio da tensão 
entre conhecimento e ignorância há de ser contornado e o 
sistema exige que o juiz se conforme e pacifique sem haver 
chegado ao ponto ideal de assimilação da verdade. A boa 
técnica processual incumbe o estabelecimento do desejado 
racional e justo equilíbrio entre as duas exigências opostas, 
para que não se comprometa a qualidade do resultado da 
jurisdição por falta de conhecimento suficiente, nem se 
neutralize a eficácia social dos resultados bem concebidos por 
inoportunidade decorrente da demora141. 

 

138 WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 3. ed., rev. e atual. Imprenta: São Paulo, 
Perfil, 2005. p. 139 
139 WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 3. ed., rev. e atual. Imprenta: São Paulo, 
Perfil, 2005. p. 138 
140 I provvedimentti cautelari rappresetano una conciliazione tra le due esigenze, spesso contrastante, 
della giustizia, quella della celerità e quella della ponderatezza: tra il far presto ma male, e il far bene 
ma tardi, i provvedimenti cautelari mirano innazitutto a far presto, lasciando che il problema del bene e 
del male, cioè della giustizia intrínseca del provvimento, sia risolto successivamente colla necessaria 
ponderatezza nelle riposate forme del processo ordinario. CALAMANDREI, Piero. Introduzione all 
studio sistemático del provvedimenti cautelari. Padova: Casa Editrice Doit. Antonio Milani, 1936. 
p.20. 
141 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 
2013. p.273 e 274. 
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Embora haja quem defenda que a antecipação dos efeitos da decisão 

jurisdicional final detém função idêntica às demais medidas cautelares, qual seja, a 

garantia do resultado útil (efetividade) da prestação jurisdicional142, os processualistas 

tendem a diversificar, dentre as tutelas diferenciadas, as tutelas de urgência 

cautelares, cuja natureza é tida como assecuratória do direito ao processo; e as tutelas 

de urgência satisfativas, tida como assecuratória do direito final pretendido. 

 
3.1.1 A diferença básica entre as tutelas de urgência cautelares e satisfativas 

Para os fins dessa pesquisa, a diferenciação entre tutela provisória de 

urgência cautelar e satisfativa, bem como a distinção dessas em relação à tutela de 

evidência, ganha especial importância em razão da restrição ao instituto da estabilização 

imposta no caput do artigo 304 do Código Processual143. Essa é, inclusive, uma das 

principais críticas ao procedimento adotado pelo Código que, inicialmente, propôs-se 

à superação da referida distinção teórica. 

Relacionada com a noção de perigo, a tutela cautelar foi concebida para 

o fim de garantir a utilidade da prestação jurisdicional final, não se admitindo sua 

função preventiva. Como consequência do direito hegemônico do Estado de Direito 

de matriz liberal, com primazia dos valores de liberdade individual sobre a ingerência 

da atuação estatal, a tutela preventiva restringiu-se à tutela declaratória, confundindo- 

se os conceitos. Em um contexto em que os direitos apenas eram concebidos como 

algo dotado de valor de troca, a tutela contra o ilícito resumia-se à tutela contra o dano, 

de modo que o inadimplemento das obrigações, em geral, fosse juridicamente 

resolvido apenas por ressarcimento ou perdas e danos144. 

O uso da ação cautelar inominada com fins preventivos, ou inibitórios, 

em razão da possibilidade de concessão de medida liminar, consagrou-se na prática 

forense ante a limitação da classificação trinária das sentenças (declaratória, 

 

142 GUERRA, Marcelo Lima. Estudos sobre o processo cautelar. São Paulo, SP: Malheiros, 1994, p. 
98. 
143 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. [...] Art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se da 
decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. (grifo do autor) BRASIL. Lei nº 13.105, 
de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. 
144 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela de Urgência e Tutela de Evidência: soluções processuais 
diante do tempo da Justiça. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 25 - 27. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art303
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executiva e cautelar) no direito processual clássico e liberal145. Apesar do constante 

uso na prática forense, parcela dos processualistas não concebia a medida cautelar 

como capaz de transpor os limites de sua natureza instrumental, tendo por função 

apenas garantir a utilidade e a eficácia de prestação jurisdicional futura, essa sim de 

natureza satisfativa, sem possibilidade de autorizar atos de execução provisória146. 

Para Marinoni147, a doutrina processualista e os julgadores de forma 

geral confundiam os conceitos de satisfatividade e definitividade, evidenciando que a 

tutela definitiva exige a cognição exauriente, ao passo que a tutela satisfativa, quando 

proferida mediante cognição sumária, exige o prosseguimento do contraditório “não 

só porque não pode haver coisa julgada material sem cognição exauriente (carga 

declaratória suficiente) como, também, porque o réu somente pode sofrer um prejuízo 

definitivo (que não mais pode ser questionado) em razão de uma sentença fundada 

em coisa julgada material”. 

No Brasil, o contexto de reformas do código processual de 1973 

proporcionado por uma perspectiva processual de maior efetivação dos direitos, 

associado a um contexto de necessidade. de tutela satisfativa antecipada revelada 

pelo constante uso impróprio da técnica da tutela cautelar, proporcionou a adoção da 

tutela antecipada satisfativa na legislação processual. 

A tutela antecipada de conteúdo satisfativo, ou tutela sumária satisfativa, 

difere-se da clássica tutela cautelar em razão da ausência de referibilidade a outro 

direito, o direito acautelado. A tutela cautelar tem por finalidade assegurar a viabilidade 

de um direito, sem realizá-lo, ao passo que a tutela sumária satisfativa, com o perdão 

do pleonasmo, satisfaz o direito baseada em um juízo de probabilidade em grau de 

aparência148. 

Compreende-se, como tutela antecipada, incluída no Código de 1973 

pela Lei nº 8.952 de 1994, portanto, a tutela de direito prestada mediante cognição 

sumária em virtude da “particularidade da admissão da tutela do direito antes da 

 
145 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela de Urgência e Tutela de Evidência: soluções processuais 
diante do tempo da Justiça. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 28-32 
146 THEODORO JR, Humberto. Processo Cautelar. 25. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Leud, 2010. 
p. 108 
147 MARINONI, Luiz Guilherme. Da tutela cautelar à tutela antecipatória. Texto que serviu de base à 
conferência pronunciada na Universidade de Coimbra, no dia 11 de novembro de 2013. Disponível em: 
<http://www.marinoni.adv.br/home/artigos/pagina/4/> Acesso em: 02 jan. 2018. 
148 MARINONI, Luiz Guilherme. Da tutela cautelar à tutela antecipatória. Texto que serviu de base à 
conferência pronunciada na Universidade de Coimbra, no dia 11 de novembro de 2013. Disponível em: 
<http://www.marinoni.adv.br/home/artigos/pagina/4/> Acesso em: 02 jan. 2018. 
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declaração do direito”149. A técnica antecipatória permite ao julgador o tratamento 

diferenciado para as situações nas quais se apresentam direitos evidentes ou que 

correm risco de lesão150. 

 
3.1.2 As tutelas provisórias de urgência e de evidência no Código de Processo 

Civil de 2015 

Feita a diferenciação básica entre as tutelas cautelares e satisfativas 

necessária à delimitação do objeto de análise da presente pesquisa, certos do 

propósito de investigar a adequação do instituto da estabilização da tutela antecipada 

ao paradigma do Estado Democrático de Direito, passemos à disciplina do Código 

Processual de 2015. 

O Código de Processo Civil sistematiza as tutelas jurisdicionais 

diferenciadas de natureza provisória nas categorias de tutela de urgência, subdividida 

em antecipada e cautelar, e tutela de evidência. 

Opta-se, pois, pelo critério da ausência de definitividade, em decorrência 

da cognição não exauriente que lhe é inerente, como critério de identificação, e pelo 

fundamento da provisoriedade, ao invés de sua natureza satisfativa ou cautelar, como 

critério de diferenciação das medidas. Greco151, com o propósito de sistematização, 

também aponta como características das tutelas provisórias, seja de urgência, seja de 

evidência, além da provisoriedade, a instrumentalidade, a revogabilidade, a 

fungibilidade e a cognição sumária. 

A caracterização genérica das tutelas provisórias com base na 

sumariedade procedimental revela que o “intuito normativo foi o de permitir que tanto 

as tutelas de urgência como a da evidência pudessem ser prestadas em 

procedimentos e com requisitos comuns, de modo a autorizar o emprego do rótulo 

abrangente de tutelas sumárias”152. 

 
 

 

149 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela de Urgência e Tutela de Evidência: soluções processuais 
diante do tempo da Justiça. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 18 
150 MARINONI, Luiz Guilherme. Antecipação da Tutela. 12. ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2011. p. 43 e 44 
151 GRECO, Leonardo. A tutela da urgência e da evidência no Código de Processo Civil de 
2014/2015. Revista Eletrônica de Direito Processual – REDP. vol. 14. n. 1.  pp. 296 - 330. 2014. 
Disponível em: <http://www.e- publicacoes.uerj.br/index.php/redp/index>. Acesso em: 14 nov. 2017. 
152 THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil, Vol I. 56. ed. rev, atual e ampl. 
Rio de Janeiro: Editora Forense, 2015. p. 793-794. 
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A tutelas de urgência, satisfativa e cautelar, guardam entre si uma 

conexão pelo periculum in mora, que não se apresenta como requisito às tutelas de 

evidência, ao passo que uma conexão possível entre estas e a evidência pode ser 

alcançada pelo fumus boni iuris, em variados graus de intensidade. Dessa forma, para 

Theodoro Jr., as tutelas sumárias diferenciam-se entre si a partir do grau de 

intensidade entre fumus boni iuris e periculum in mora, em um espectro de variação 

que vai desde a “tutela pura do fumus extremado”, como a tutela de evidência, até 

“tutela do periculum extremado”, como autoriza a legislação ambiental com base no 

princípio da precaução153. 

Pela sistemática adotada no Código de 2015, as tutelas provisórias de 

urgência podem ter natureza satisfativa ou cautelar. Ambas têm disposições gerais 

comuns disciplinadas nos artigos 300 a 302, obedecendo a tratamento procedimental 

similar quando requeridas em caráter incidental no processo; mas, com disposições 

específicas para a tutela antecipada requerida em caráter antecedente nos artigos 303 

e 304 e para a tutela cautelar, também em caráter antecedente, nos artigos 305 a 310. 

Assim, a tutela antecipada de urgência encontra-se enquadrada na 

categoria de tutela provisória concedida mediante juízo de probabilidade em razão do 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, divergindo-se da tutela cautelar 

em razão de sua natureza satisfativa em relação ao direito material pretendido. 

A característica determinante da tutela antecipada satisfativa reside, 

pois, no alcance ao direito material e na provisoriedade que lhe é inerente. São assim 

suscetíveis de revogação a qualquer tempo, nas palavras de Dinamarco, porque 

“concedidas mediante uma instrução sumária, que não oferece ao juiz a certeza da 

existência do direito do autor, mas somente uma idônea probabilidade, a que a 

doutrina denomina fumus boni juris”154. 

A tutela de evidência, por sua vez, encontra-se disciplinada no artigo 311 

do Código vigente, podendo caracterizar-se como tutela provisória concedida como 

sanção pelo abuso do direito de defesa155, ou em razão de uma forte probabilidade do 

 

153 THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil, Vol I. 56. ed. rev, atual e ampl. 
Rio de Janeiro: Editora Forense, 2015. p. 793-794. 
154 DINAMARCO, Cândido Rangel. LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. Teoria Geral do Novo 
Processo Civil. São Paulo: Editora Malheiros, 2016. p. 26. 
155 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; [...] BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 
2015. Código de Processo Civil. 
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direito pretendido156. Para Dinamarco157, a evidência que fundamenta a concessão da 

tutela provisória deve ser compreendida como uma grande probabilidade que 

possibilita a concessão de tutela passível de revogação ou modificação a qualquer 

tempo, justamente por não traduzir certeza, caracterizando-se como fumus boni juris 

qualificado “ao qual o legislador, em disposição discricionária, entendeu de atribuir o 

efeito de autorizar a antecipação do julgamento da causa, independentemente da 

concreta presença de uma urgência”. 

A tutela jurisdicional de evidência já existia no ordenamento brasileiro 

antes mesmo da reforma processual de 1994 que incluiu no ordenamento a previsão 

da tutela sumária satisfativa, ou tutela antecipada. Evidência, de forma ampla, 

relaciona-se com as pretensões deduzidas em juízo nas quais o direito se revela sob 

forte probabilidade, tal como no conceito de “direito líquido e certo” que autoriza o 

mandado de segurança, situações nas quais se opera mais que um fumus boni juris 

(ou, nos termos de Dinamarco158, opera-se um fumus boni juris qualificado) aliado à 

“injustificada demora do processo ordinário”159. 

A evidência, portanto, pode ser classificada como um fato jurídico- 

processual que representa um estado no processo no qual as afirmações de fato 

encontram-se comprovadas e que, enquanto situação jurídica, pode ser tutela em 

juízo160. Não se trata de uma espécie de tutela jurisdicional, mas do fundamento que 

autoriza uma prestação jurisdicional diferenciada, seja de forma definitiva, como nos 

procedimentos especiais da ação monitória e do mandado de segurança, seja de 

forma provisória. 

 
 
 
 

156 Art. 311. [...] 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. BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código 
de Processo Civil. 
157 DINAMARCO, Cândido Rangel. LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. Teoria Geral do Novo 
Processo Civil. São Paulo: Editora Malheiros, 2016. P. 29 e 30. 
158 DINAMARCO, Cândido Rangel. LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. Teoria Geral do Novo 
Processo Civil. São Paulo: Editora Malheiros, 2016. P. 29 e 30. 
159 FUX, Luiz. Tutela de Segurança e Tutela da Evidência (fundamentos da tutela antecipada). 
Saraiva, São Paulo, 1996, pp.305-306. 
160 DIDDIER Jr. Fredie. BRAGA, Paula Sarno. DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria, Curso de Direito 
Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa 
julgada e antecipação dos efeitos da tutela, 11. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016. p. 630 
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A forma provisória da tutela de evidência, proferida mediante cognição 

sumária e admitida para o procedimento ordinário em caráter incidental, já se 

encontrava prevista no Código de 1973 na modalidade de sanção pelo abuso do 

direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu161. A novidade legislativa 

implementada pelo Código de 2015 constitui-se pela sistematização da matéria no 

âmbito do procedimento ordinário, mantendo-se as previsões dos procedimentos 

especiais, e pela ampliação das hipóteses de cabimento. 

Para além da evidência-sanção, a partir da vigência do Código de 2015, 

é possível a concessão da tutela provisória de evidência quando as alegações de fato 

puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; quando 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; e quando 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. 

 
3.1.3 As tutelas provisórias de urgência e o procedimento antecedente no 

Código de Processo Civil de 2015 

 
Na disciplina empregada pelo Código de 2015, as tutelas provisórias de 

urgência, satisfativa ou cautelar, podem ser requeridas pela parte interessada tanto 

em caráter incidental162, no curso do processo principal; como em caráter 

antecedente163 e, eventualmente, autônomo em relação ao processo principal. Já a 

tutela de evidência, cujo fundamento não se relaciona com o perigo de dano, apenas 

pode ser requerida de forma incidental164. O requerimento da tutela provisória de 

 

161 Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 
pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança 
da alegação e: (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994) [...] II - fique caracterizado o abuso de 
direito de defesa ou o manifesto propósito  protelatório  do réu. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 
13.12.1994) BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. 
162 Quando requerida em caráter incidental, o procedimento obedece o rito do processo principal e as 
disposições geral sobre a tutela provisória de urgência disposta nos artigos 300 a 302 do CPC/2015. 
163 Quando em caráter antecedente, o Código apresenta procedimentos diversos, embora semelhante, 
para as tutelas antecipadas, de natureza satisfativa, e para as tutelas cautelares. As primeiras 
encontram-se disciplinadas nos artigos 303 e 304 e as segundas nos artigos 305 a 310 do CPC/2015. 
164 A tutela de evidência encontra-se prevista no Título III, do Livro III, artigo 311, o qual não traz 
previsão normativa para sua concessão de forma antecedente. 
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urgência de natureza satisfativa, ou tutela antecipada165, em caráter antecedente será 

aqui estudado, em detrimento dos demais, porque há restrição legal à possibilidade 

de estabilização apenas nessa hipótese166. No entanto, os pontos de semelhança 

entre os procedimentos antecedentes das tutelas antecipada e cautelar serão também 

esclarecidos. 

Pode-se considerar como antecedente toda medida de urgência 

requerida antes da dedução em juízo do pedido principal167. Em regra, são 

programadas para dar seguimento a uma pretensão principal que seguirá em 

conhecimento por meio de cognição plena. Para as tutelas de urgência cautelares, 

que possuem natureza conservativa, a formulação do pedido principal após a 

efetivação da medida é obrigatória168, sob pena de perda da eficácia169. Não há, nesse 

caso, possibilidade de autonomia da medida de urgência. 

As medidas de urgência de natureza satisfativa, por sua vez, podem, 

eventualmente, ter regime autônomo em relação ao pedido principal mediante a 

estabilização de sua eficácia170, conservando-se seus efeitos enquanto não houver 

revisão, reforma ou invalidação. Para tanto, basta que a parte que sofrerá tais efeitos 

não interponha o recurso cabível. Há, dessa forma uma permanência indefinida da 

 
 
 

165 Nesse trabalho, compreende-se tutela antecipada como sinônimo de tutela sumária satisfativa que, 
na linguagem do código de 2015, também pode ser denominada de tutela provisória de urgência com 
natureza satisfativa. 
166 A possibilidade de estabilização da tutela provisória encontra-se inserida no Capítulo II, do Título II, 
do Livro III, que trata apenas do procedimento da tutela antecipada em caráter antecedente. Além disso, 
o artigo 304, que disciplina a estabilização de forma específica, expressamente refere-se ao artigo 303, 
que dispõe sobre o pedido antecedente nos “casos em que a urgência for contemporânea à propositura 
da ação”. 
167 THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil, Vol I. 56. ed. rev, atual e ampl. 
Rio de Janeiro: Editora Forense, 2015. pp. 839 e 840. 
168 Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 
30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela 
cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais. BRASIL. Lei nº 13.105, de 
16 de março de 2015. Código de Processo Civil. 
169 Art. 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se: I - o autor não deduzir o 
pedido principal no prazo legal; [...] BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de 
Processo Civil. 
170 Nesse sentido, dispõe o artigo 304 do Código de 2015 que, se da decisão a que se refere o caput 
do artigo 303 não for interposto o respectivo recurso, torna-se estável a medida. O parágrafo primeiro 
do artigo 304 determina, ainda, a extinção do processo caso não haja a interposição do Agravo, recurso 
cabível nos termos do art. 1015, I, do Novo CPC. Em outros termos, o contraditório será exercido pela 
primeira vez em sede recursal. Havendo-se, pois, renúncia ao duplo grau de jurisdição, há necessária 
abdicação ao contraditório no procedimento antecedente. A ausência de recurso, portanto, interrompe 
o procedimento antecedente, empregando à decisão proferida sumariamente ampla eficácia, a qual 
perdurará após a extinção do processo até eventual sentença em ação de cognição exauriente proposta 
no prazo prescricional de 2 anos de que trata o parágrafo 5º do artigo 304. 
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eficácia da decisão sem formação de coisa julgada material, inspirada nos sistemas 

francês e italiano171. 

Apesar de trazer procedimentos antecedentes diversos para as medidas 

de urgência conservativa e satisfativa, o Código expressamente previu a fungibilidade 

progressiva, de acordo com a qual se parte da tutela cautelar e de um procedimento 

menos agressivo ao réu para a tutela satisfativa e um procedimento mais agressivo172. 

Admitindo-se expressamente a fungibilidade progressiva, o Código também autoriza 

ao intérprete a adoção da fungibilidade regressiva, que parte em sentido oposto e 

menos invasivo à esfera jurídica do réu173. 

O procedimento antecedente possivelmente autônomo174 inaugura o que 

Talamini175 denomina como “monitorização do processo civil brasileiro”. Para o autor, 

apesar de extinguir a ação monitória como procedimento especial, o Código de 2015 

mantém a técnica na possibilidade de estabilização da tutela antecipada antecedente, 

conservando as características de (i) cognição sumária com o propósito da produção 

de resultados rápidos e concretos ao autor; (ii) imediata e intensa 

 

171 THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil, Vol I. 56. ed. rev, atual e ampl. 
Rio de Janeiro: Editora Forense, 2015. pp. 839 e 840. 
172 Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente 
indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo 
de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que 
se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no art. 303. (grifo do autor) 
BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. 
173 DIDDIER Jr. Fredie. BRAGA, Paula Sarno. DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria, Curso de Direito 
Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa 
julgada e antecipação dos efeitos da tutela, 11. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016. pp. 629 e 630. 
174 Fala-se que o procedimento é possivelmente autônomo porque, diante da inércia do réu, passa a 
produzir efeitos de forma indefinida independentemente do pedido principal, como já explicado. No 
entanto, o processo também pode seguir o procedimento ordinário. Na hipótese de antecipação da 
tutela em razão da urgência do pedido, sendo esta contemporânea ao ajuizamento da ação, a petição 
inicial poderá limitar-se apenas ao requerimento de antecipação e a uma indicação não definitiva do 
pedido principal. Para a concessão da medida, o Código elenca como situação de urgência i) o perigo 
de dano, eliminando-se a antiga qualificação como dano irreparável ou de difícil reparação da redação; 
e ii) o risco ao resultado útil do processo (art. 303, caput). Se houver concessão da medida postulada, 
o autor será intimado para aditar a petição no prazo mínimo de 15 dias, bem como o réu será citado 
para audiência de conciliação. Caso não haja composição na audiência, inicia-se o prazo para 
contestação. Outra possibilidade reside na eventual insuficiência de elementos da Petição Inicial, razão 
pela qual será concedido prazo de 5 dias para emenda. Destaca-se que a emenda da Inicial difere do 
seu aditamento, sendo a primeira referente ainda ao pedido liminar sobre o qual trata o caput do artigo 
303; e o segunda à complementação da Inicial para que seja possível o contraditório e o 
pronunciamento final do juízo no procedimento antecedente. O magistrado pode, ainda, negar, de 
pronto, a tutela pretendida, fundamentando sua decisão na ausência da urgência conforme 
caracterizada no artigo 303. Havendo negativa, extingue-se o processo. Uma última consiste na 
possibilidade de o juiz aguardar a audiência de conciliação ou o contraditório para formar seu 
convencimento. 
175 TALAMINI, Eduardo. Tutela de urgência no Projeto de Novo Código de Processo Civil: a 
estabilização da medida urgente e a “monitorização” do processo civil brasileiro. Doutrina Nacional. 
Revista de Processo vol. 37. n. 209. pp. 13 – 34. Jul, 2012.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art303
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consequência desfavorável em razão da inércia; (iii) conservação indeterminada dos 

efeitos da medida concedida; (iv) inversão do ônus da instauração do processo de 

cognição exauriente; (v) e ausência de coisa julgada material. 

No procedimento antecedente da tutela antecipada também não há 

previsão de contestação do pedido, havendo a citação do réu apenas após o 

aditamento da inicial com o pedido principal, seguindo-se o procedimento ordinário a 

partir de então. Desse modo, a contestação apenas é apresentada após a instauração 

do procedimento ordinário e a frustração da autocomposição na audiência de 

conciliação176. 

A ausência de contestação, associada à possibilidade de estabilização 

e autonomia177, representa uma das principais diferenças em relação ao procedimento 

antecedente da tutela cautelar, que expressamente prevê contestação e 

instrumentalidade entre o procedimento antecedente e o principal. Para Marinoni178, a 

exigência de formação do contraditório na fase antecedente indica a existência de um 

“mérito cautelar”. Para o autor “o procedimento da tutela cautelar antecedente, embora 

também viabilize a posterior apresentação do pedido principal, claramente conserva a 

autonomia do mérito cautelar – que não se confunde com autonomia procedimental”. 

 
3.2 O instituto da estabilização da tutela de urgência e as inspirações no 

ordenamento estrangeiro 

 
A estabilização da tutela de urgência prevista pelo Código Processual 

brasileiro encontra institutos análogos nos sistemas processuais francês e italiano, 

inspirando-se nos ordenamentos estrangeiros e na tendência de sumarização geral 

do procedimento com o propósito de conferir maior celeridade à tutela dos direitos. 

 

176 Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência 
liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. [...] Art. 
335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 
será a data: I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 
qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do protocolo do 
pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 
ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi 
feita a citação, nos demais casos. BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de 
Processo Civil. 
177 Art. 306. O réu será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar as provas 
que pretende produzir. BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. 
178 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela de Urgência e Tutela de Evidência: soluções processuais 
diante do tempo da Justiça. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 130 
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Inspiração francesa ao instituto de estabilização da tutela sumária 

satisfativa adotado pelo Código processual brasileiro, o réferé179 tem origem no 

Decreto Real de 1685, o qual dispunha sobre o procedimento do Châtelet de Paris180, 

explicitando hipóteses de urgência que permitiriam a atuação de juiz substituto a fim 

de conceder um provimento provisório formado a partir de um procedimento rápido, 

informal e capaz de neutralizar o perigo da demora na prestação jurisdicional da tutela 

ordinária181. 

Com o Código de Processo Civil francês de 1806, a aplicação do référé, até 

então restrita à Paris, é ampliada para todo o território do país, atribuindo-se a 

competência para concessão da medida a cada presidente dos tribunais civis. Com o 

código processual, as hipóteses de cabimento da medida, que eram restritas a 

situações específicas e excepcionais, foram ampliadas a quaisquer situações na qual 

fosse possível identificar o requisito da urgência, o que gera como consequência 

prática a adoção do poder geral de cautela do magistrado182, em caráter típico ou 

atípico e geral183. 

O référé, desde o Ancien Régime francês, tem por função possibilitar a 

pronta reação às situações de urgência mediante procedimento simples, marcado 

pela oralidade e pelo exercício do contraditório, diante uma autoridade singular dotada 

de experiência reconhecida, em um contexto de formação colegiada das decisões 

como regra, que exerce função jurisdicional autônoma em relação ao juízo de mérito, 

constituindo uma providência jurisdicional igualmente autônoma184. 

Ao longo do século XIX, o instituto do référé ampliou-se, deixando de 

restringir-se à justiça civil e passando à aplicação nas demais instâncias jurisdicionais 

 

 

179 Que em sentido literal é a conjugação no partícipio-passado do verbo référer, que significa referir. 
Dicionário Larousse francês/português, português/francês: mini. Coordenação editorial José A. 
Gálvez. 2. ed. São Paulo: Larousse do Brasil, 2008. 
180 O Châtelet de Paris era o Tribunal sede da justiça real francesa durante o Antigo Regime, no qual o 
Châtelet atuava mediante poder delegado do Rei. 
181 BONATO, Giovanni. I référe nell’ordinamento francese. La Tutela Sommaria in Europa - Studi a 
cura de Antonio Carrata. Ed. Jovene Editore. Napoli: 2012. p. 38 e 39. 
182 Mesmo com a inspiração francesa, o código italiano de 1865, que também será aqui considerado 
em razão da referência dada à legislação brasileira, não adotou o poder geral de cautela atípico, 
limitando-se às previsões cautelares clássicas. 
183 BONATO, Giovanni. I référe nell’ordinamento francese. La Tutela Sommaria in Europa - Studi a 
cura de Antonio Carrata. Ed. Jovene Editore. Napoli: 2012. P. 38 e 39 
184 AMORIM, Paula Cristina de Abreu. Estabilização da tutela sumária no processo civil e do 
trabalho: uma visão comparativa - Brasil, Itália e França. 2011. 193 f. Dissertação (Mestrado) - Curso 
de Faculdade Minheira de Direito, Pontífica Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 
2011. p. 86-91 
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da França. No Código processual francês de 1975, atualmente vigente, o référé é 

disciplinado no livro dedicado às disposições gerais comuns a todos os órgãos 

jurisdicionais185. 

Há, atualmente, na disciplina processual francesa diferentes espécies de 

référés186, que podem ser classificadas como: référé classique187, voltado à tutela de 

situações urgentes; référé de remise en état188, voltado à prevenir dano iminente ou 

fazer cessar turbação manifestamente injusta; référé provision189, referente ao 

pagamento e execução de obrigações de fazer ou de dar; e référé probatoire190, 

destinado à produção antecipada de provas. Na disposição do artigo 484 do Código 

processual francês191, estão contidas as características presentes em todos os tipos 

de référés, quais sejam, a instauração prévia do contraditório, a rapidez-celeridade e 

simplicidade do procedimento e a eficácia provisória do provimento192. 

Com a ampliação do instituto, a urgência deixa de ser característica 

essencial para a concessão da medida. No entanto, o exercício do contraditório, 

mesmo que de forma simplificada, permanece. A característica do contraditório não 

pode ser eliminada do procedimento no ordenamento francês, de modo que a decisão 

(ordonnance) apenas é pronunciada com a citação da parte contrária193. O respeito 

 

185 BONATO, Giovanni. I référe nell’ordinamento francese. La Tutela Sommaria in Europa - Studi a 
cura de Antonio Carrata. Ed. Jovene Editore. Napoli: 2012. p. 41 e 42. 
186 Dissertacao puc-mg p. 89 
187 Article 808 Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner 
en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence 
d'un différend. FRANÇA. Code de Procédure Civile. Paris. Disponível em: < https://goo.gl/vYY4e5 > 
Acesso em: 02 jan. 2018. 
188 Article 809 Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en 
référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un 
dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. FRANÇA. Code de 
Procédure Civile. Paris. Disponível em: < https://goo.gl/vYY4e5 > Acesso em: 02 jan. 2018. 
189 Article 809 [...] ./Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut 
accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une 
obligation de faire FRANÇA. Code de Procédure Civile. Paris. Disponível em: < https://goo.gl/vYY4e5 
> Acesso em: 02 jan. 2018. 
190 Article 145 S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits 
dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent 
être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. FRANÇA. FRANÇA. Code de 
Procédure Civile. Paris. Disponível em: < https://goo.gl/vYY4e5 > Acesso em: 02 jan. 2018. 
191 Article 484 L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, 
l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le 
pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires FRANÇA. Code de Procédure Civile. 
Paris. Disponível em: < https://goo.gl/vYY4e5 > Acesso em: 02 jan. 2018.. 
192 BONATO, Giovanni. I référe nell’ordinamento francese. La Tutela Sommaria in Europa - Studi a 
cura de Antonio Carrata. Ed. Jovene Editore. Napoli: 2012. p. 37 
193 BONATO, Giovanni. I référe nell’ordinamento francese. La Tutela Sommaria in Europa - Studi a 
cura de Antonio Carrata. Ed. Jovene Editore. Napoli: 2012. P. 48 e 49. 
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ao exercício do contradiório é tão rígido na legislação francesa que a única hipótese 

de suspensão do référé admitida dá-se nos casos de violação ao princípio do 

contraditório194. 

Leonel195 ressalta o reconhecimento da doutrina francesa quanto à eficácia 

prática das medidas, visto que frequentemente as decisões proferidas em caráter 

antecedente tornam-se definitivas, “pacificando os conflitos e aliviando a carga de 

demandas nos tribunais franceses”. De acordo com o autor196, a lógica francesa 

demonstra-se correta na medida em que pertence ao autor o interesse de recorrer à 

justiça para obter um resultado prática e célere e ao demandado o ônus de afastar a 

eventual decisão judicial expedida provisoriamente em cognição sumária. O instituto 

francês, contudo, traz, desde seu surgimento no século XVII, características 

marcantes que devem ser compreendidas no âmbito de um sistema jurídico marcado 

pela pluralidade de órgãos competentes para o exercício da jurisdição e que se 

organizam, em regra, de forma a possibilitar a formação colegiada das decisões 

jurisdicionais. 

Já na tradição processualista italiana, a tutela cautelar é necessariamente 

seguida de um processo de cognição plena, sob pena de ineficácia da medida. Desde 

a publicação de Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari, de 

Calamandrei, que a tutela cautelar italiana se encontra vinculada às características de 

instrumentalidade e provisoriedade. Com os estudos de Calamandrei, compreende- 

se as medidas provisórias como forma de assegurar a eficácia da medida principal, 

seja esta um julgamento de mérito, seja uma medida de execução197. 

 

194 Article 524 Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, 
que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque 
d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut 
aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas 
d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier 
président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. / Le 
premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du 
contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences 
manifestement excessives. FRANÇA. Code de Procédure Civile. Paris. Disponível em: < 
https://goo.gl/vYY4e5 > Acesso em: 02 jan. 2018.. 

195 LEONEL, Ricardo de Barros. Tutela jurisdicional diferenciada no Projeto de Novo Código de 
Processo Civil. Revista de Informação Legislativa. Brasília. vol. 48 n. 190. pp. 179-190. abr./jun. 2011. 
196 LEONEL, Ricardo de Barros. Tutela jurisdicional diferenciada no Projeto de Novo Código de 
Processo Civil. Revista de Informação Legislativa. Brasília. vol. 48 n. 190. pp. 179-190. abr./jun. 2011. 
197 Para Caponi, “The most important achievement of Calamandrei’s study lies in understanding 
provisional measures as a means of ensuring the effectiveness of a “main” measure, (IT provvedimento 
principale, DE, so to speak, Hauptverfügung), be it a judgment on the merits, or an enforcement 
measure.” CAPONI, Remo. A Masterpiece at a Glance: Piero Calamandrei, Introduzione allo Studio  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&amp;idArticle=LEGIARTI000006410815&amp;dateTexte&amp;categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&amp;idArticle=LEGIARTI000006410824&amp;dateTexte&amp;categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&amp;idArticle=LEGIARTI000006410826&amp;dateTexte&amp;categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&amp;idArticle=LEGIARTI000006410105&amp;dateTexte&amp;categorieLien=cid
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A tradição começou a ser transformada pela reforma no direito societário 

italiano que tornou facultativa a instauração do processo de ampla cognição após a 

concessão da tutela cautelar, possibilitando o caráter de definitividade à tutela 

sumariamente proferida198. O Decreto legislativo nº 5, que tratou sobre a reforma no 

processo societário, introduziu, em seu artigo 23, a disciplina do Provvedimenti 

cautelari anteriori alla causa, de acordo com a qual, fazendo referência ao artigo 669- 

octies do código processual italiano em seu texto então vigente199, deixa de ser exigido 

o nexo de instrumentalidade entre o processo de mérito e as medidas de urgência e 

as outras medidas cautelares adequadas para antecipar os efeitos da decisão. O 

processo societário iniciou, dessa forma, uma reforma mais geral do processo civil 

italiano no que tange às tutelas cautelares. 

Com a Lei de Competitividade italiana, Lei n. 80, de 14 de maio de 2005, o 

modelo de tutela sumária provisória passou a ser generalizado, de modo que as 

tutelas suscetíveis de antecipação dos efeitos jurisdicionais definitivos se sujeitam a 

um regime provisório independente200. De tal sorte, dispôs o código italiano que a 

disposição que subordina a eficácia e manutenção dos efeitos da decisão proferida à 

proposição de uma ação de ampla cognição não se aplica aos casos de urgência e 

aos outros casos idôneos de antecipação201, alterando, para o processo civil de forma 

ampla, o clássico nexo de instrumentalidade entre as tutelas sumárias italianas e o 

provimento de mérito. 

Além de atenuar a noção de instrumentalidade atrelada às tutelas sumárias, 

a reforma do artigo 669-octies do código processual italiano deixou claro 

 

Sistematico dei Provvedimenti Cautelari, Padova, Cedam 1936. Paper presented at the IAPL-MPI 

Summer School, 20-23 July 2014, MPI Luxembourg. Disponível em: 
<https://www.mpi.lu/fileadmin/mpi/medien/events/2014/7/Caponi_2014_Calamandrei_Introduzione_all  
o_studio_sistematico_dei_provvedimenti_cautelari.pdf> Acesso em: 15/11/2017. 
198 PAIM, Gustavo Bohrer. Estabilização da tutela antecipada. Porto Alegre : Livraria do Advogado 
Editora Ltda, 2012. p. 211. 
199 O art. 669-octies foi modificado em 2009, com a reforma das tutelas sumárias italianas, a qual incluiu 
a hipóteses de estabilização, ou “atenuante da instrumentalidade cautelar”. O texto do Decreto 
Legislativo nº 5, de 2005, faz referência à redação original do artigo que vinculava todas hipóteses de 
medidas cautelares à noção de instrumentalidade, determinando sua não-aplicação ao processo 
societário. 
200 PAIM, Gustavo Bohrer. Estabilização da tutela antecipada. Porto Alegre : Livraria do Advogado 
Editora Ltda, 2012. p. 213. 
201 Art. 669-octies. (1)(...) Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell’articolo 669- 
novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 e agli altri 
provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile 
o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno 
temuto ai sensi dell’articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito. (...) ITÁLIA, Codice 
di procedura civile, Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 in G.U. 28 ottobre 1940. 

https://www.mpi.lu/fileadmin/mpi/medien/events/2014/7/Caponi_2014_Calamandrei_Introduzione_allo_studio_sistematico_dei_provvedimenti_cautelari.pdf
https://www.mpi.lu/fileadmin/mpi/medien/events/2014/7/Caponi_2014_Calamandrei_Introduzione_allo_studio_sistematico_dei_provvedimenti_cautelari.pdf
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que as medidas assim concedidas gozam de autonomia, de modo que a extinção de 

eventual processo de mérito não implica sua ineficácia. No entanto, o código sinaliza 

a ausência de coisa julgada ao determinar que a autoridade das tutelas sumárias não 

pode ser invocada em processo diverso202. Assim, as tutelas sumárias italianas têm 

aptidão para produzir seus efeitos indefinidamente, no entanto, como ressalta 

Bonato203, essas medidas mantém a característica de provisoriedade, como todas as 

cautelares, na medida em que se encontram sujeitas (i) à caducidade do direito 

material, (ii) à ação de revogação e modificação, (iii) e à disposição definitiva ou 

principal das quais sejam preliminares. 

Diferentemente do ordenamento francês, a estabilização das tutelas 

sumárias italianas não dispõe de uma sistematização do procedimento, 

caracterizando-se como atenuação da instrumentalidade das medidas cautelares e 

aplicando-se ao procedimento geral de tais medidas. No Brasil, buscou-se conferir 

uma disciplina sistematizada ao instituto por meio dos artigos 303 e 304 do código 

processual vigente. A disciplina brasileira do instituto, contudo, afasta-se 

consideravelmente da inspiração francesa ao tomar como base para a estabilidade a 

inércia do réu em impugnar a decisão e, por consequência, o não exercício do 

contraditório. Nesse ponto, a disciplina brasileira aproxima o instituto de inspiração 

estrangeira do procedimento conferido à ação monitória pelo Código de 1973204. 

 
202 Art. 669-octies. (...) L’estinzione del giudizio di merito non determina l’inefficacia dei provvedimenti di 
cui al sesto comma, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa. L’autorità del 
provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo. ITÁLIA, Codice di procedura civile, 
Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 in G.U. 28 ottobre 1940. 
203 BONATO,Giovanni. Tutela anticipatoria di urgenza esua stabilizzazione nel nuov o 
c.p.c.brasiliano: comparazione con il sistema francese e con quello italiano. Rivist a Judicium: Il 
processo civile in Italia e in Europa. Pacini Giuridica, 2016, pp.65-128. Disponível em: 
<http://www.judicium.it/wp-content/uploads/2016/10/G.-Bonato.pdf>. Acesso em: 17 nov. 2017 
204 A Ação Monitória disciplinada no Código processual de 1973 encontrava-se regulamentada pelos 
artigos 1.102a, 1.102b e 1.102c. De acordo com mencionados dispositivos, poderia propor referida 
ação aquele que detivesse a pretensão de pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível 
ou determinado bem móvel, desde que o pedido estivesse fundamentado em prova escrita sem eficácia 
de título executivo. O magistrado, considerando a petição satisfatoriamente instruída, expediria 
mandado para que o réu pagasse ou entregasse a coisa no prazo máximo de 15 (quinze) dias. Nesse 
mesmo prazo, o réu poderia apresentar defesa, a qual suspenderia a exigibilidade do mandado 
expedido, seguindo a ação pelo rito ordinário. Na hipótese de não oposição de embargos, ou rejeição 
destes, o mandado converter-se-ia em título executivo judicial. Identifica-se, de tal modo, quatro traços 
essenciais da tutela monitória estabelecida no Código de 1973: i) o provimento jurisdicional proferido 
em cognição sumária; ii) a atribuição de forte força preclusiva à inércia do réu; iii) a transferência para 
o réu do ônus de instauração do processo principal; e iv) a não produção de coisa julgada material. 
Todas essas características encontram-se presentes nos dispositivos que regulamentam a 
estabilização da tutela antecipada fundamentada na urgência do pedido no Código processual de 2015. 
A estabilização, contudo, detém abrangência mais ampla, elevando o que se conhece por procedimento 
monitório ao procedimento geral da técnica antecipatória nas hipóteses de urgência. 

http://www.judicium.it/wp-content/uploads/2016/10/G.-Bonato.pdf
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3.3 A estabilização da tutela de urgência no CPC de 2015: a positivação e a 

interpretação pelos tribunais 

 

A adoção do instituto da estabilização da tutela antecipada pelo 

ordenamento processual brasileiro já foi defendida em oportunidades como no Projeto 

de Lei do Senado n.º 186, de 2005, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Direito 

Processual (IBDP), que objetivava modificar os parágrafos quarto e quinto do art. 273, 

do Código de Processo Civil de 1973, para permitir a estabilização da tutela 

antecipada. Efetivamente adotada apenas no Código de 2015, o instituto confere 

estabilidade aos efeitos produzidos pela tutela sumária satisfativa que, proferida em 

caráter antecedente, não seja impugnada mediante o “respectivo recurso”205. 

A estabilização corresponde, portanto, à possibilidade de o sistema 

processual conservar a medida antecipada, e sua eficácia, independentemente da 

confirmação por posterior decisão de mérito, conferindo relativa definitividade à 

solução jurisdicional dada à lide206. Sica207 conceitua o instituto como técnica 

processual cujo primordial objetivo é tornar facultativa a cognição exauriente 

submetida à análise jurisdicional, mediante antecipação da tutela e inércia do réu, 

“sumarizando-se, a um só tempo, a cognição e o procedimento”. 

Para Scarparo208, a previsão de estabilização adotada pela legislação 

brasileira avaliza a “tímida superação”, no plano processual, de perspectivas 

epistemológicas e políticas do pensamento jurídico tradicional, a exemplo da crença 

de verdade absoluta alcançável por meio da racionalidade e da rejeição à intervenção 

estatal sobre as liberdades individuais. 

A técnica adotada, no entanto, enfrenta fortes críticas por possibilitar a 
 
 

205 A redação do caput do artigo 304 originalmente previa a estabilização mediante a ausência de 
impugnação. O texto, no entanto, foi modificado durante o trâmite legislativo, atualmente, fala em 
recurso. Entre os processualistas, segue o debate acerca da limitação da impugnação ao agravo de 
instrumento, recurso cabível na hipótese. Entraremos nessa questão mais adiante. 
206 BAUERMANN, Desirê. Estabilização da tutela antecipada. Revista Eletrônica de Direito 
Processual – Redp. vol. 6. n. 6. pp. 32-48. 2010. 
207 SICA, Heitor Vitor Mendonça. Doze Problemas e Onze Soluções Quanto à Chamada 
“Estabilização da Tutela Antecipada”. Revista do Ministério Público do Rio de Janeiro. n. 55. pp. 85 
-102. Jan./mar. 2015. 
208 SCARPARO, Eduardo. Estabilização da Tutela Antecipada no Código de Processo Civil de 
2015. In: COSTA, Eduardo José da Fonseca; PEREIRA, Mateus Costa; GOUVEIA FILHO, Roberto 
Campos. Tutela Provisória. Coleção Grandes Temas do Novo CPC. Vol. 6. Salvador: Juspodivm, 2015, 
p. 319 – 342. 
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opção pela cognição eventual, com ampla mitigação ao exercício do contraditório, às 

tutelas sumárias satisfativas de forma geral. 

Para Greco209, a estabilização da decisão proferida em cognição sumária, 

mesmo que passível de impugnação em sede recursal, fere não apenas o princípio do 

contraditório como o do duplo grau de jurisdição, uma vez que a construção dialogal da 

decisão apenas se torna possível em segundo grau. No mesmo sentido, Schenk210 

propõe quatro pressupostos para que seja constitucionalmente possível a 

sumarização211 geral da cognição, quais sejam: (i) a preservação do núcleo essencial 

do contraditório, relacionado à audiência bilateral; (ii) a predeterminação legislativa, 

em atenção ao devido processo legal; (iii) a oportunidade de acesso futuro à cognição 

plena, uma vez que a tutela que resulta de uma cognição sumária não pode ser 

exaustiva em si; e (iv) o equilíbrio na estabilização, ligado, justamente, à ausência de 

coisa julgada quando a decisão não derivar de um procedimento capaz de assegurar 

a cognição plena. 

A opção legislativa pela autonomização do procedimento sumário, 

tornando-o potencialmente independente da cognição exauriente, para Mitidiero212, 

remete ao problema sobre a função do processo civil no Estado Constitucional. A 

limitação do direito ao contraditório e do direito à prova inerente à sumarização, dessa 

forma, atua em sentido oposto à busca de uma decisão justa, de modo que a 

inafastabilidade da decisão proferida mediante cognição não-exauriente, mesmo 

prevendo-se prazo processual para que o réu provoque a atuação jurisdicional, 

conforme estabelece o Código de 2015213, configura afronta ao princípio do processo 

justo pelo legislador infraconstitucional. 

Feitos os esclarecimentos gerais sobre o instituto da estabilização da tutela 
 
 

209 GRECO, Leonardo. Cognição Sumária e coisa julgada. Revista Eletrônica de Direito Processual – 
REDP. vol. 10. n. 10. pp. 275-301. 2012. 
210 SCHENK, Leonardo Faria. Legitimidade constitucional da cognição sumária: limites impostos 
pelo contraditório participativo. Tese (Doutorado) – Curso de Programa de Pós-graduação em 
Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012, p. 170/189/193/230. 
211 Fala-se em sumarização, ou técnicas sumarizantes, para remeter o leitor à ampliação das técnicas 
processuais alternativas à cognição exauriente que possibilitam a prestação de tutelas jurisdicionais 
diferenciadas. O termo “sumário” empregado nesse sentido remete-se ao conceito chiovendiano de 
cognição incompleta vertical e horizontalmente. 
212 MITIDIERO, Daniel. Autonomização e estabilização da antecipação da tutela no novo Código 
de processo civil. Revista eletrônica [do] Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, Curitiba, PR, v. 
4, n. 39, p. 15-19, abr. 2015. Edição especial. 
213 O artigo 304, parágrafos quinto e sexto, do Novo CPC, estabelece que decisão que concede a tutela 
não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a 
revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes no prazo de 2 (dois) anos. 
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antecipada, passa-se, nesse momento da pesquisa, a analisar as questões mais 

pertinentes ao objetivo geral de analisar a adequação do instituto ao paradigma do 

Estado Democrático de Direito tomando como base o texto legal e a interpretação 

dada pelos tribunais nacionais. 

Foram pesquisadas, para tanto, decisões do Superior Tribunal de Justiça, 

com competência constitucional para uniformização da jurisprudência acerca da 

legislação federal. Ciente de que, na prática forense, grande parte das questões 

envolvendo tutelas provisória são resolvidas, em definitivo, na segunda instância, e de 

que, em razão da atualidade da matéria, diversas questões não chegaram aos 

tribunais de uniformização, também foram analisadas decisões dos Tribunais de 

Justiça e dos Tribunais Regionais Federais. Os critérios de busca serão especificados 

nos tópicos abaixo, no entanto, todos tiveram em comum a delimitação temporal da 

vigência do Código de Processo Civil de 2015, considerando-se apenas decisões de 

18 de março de 2016 a 18 de janeiro de 2018. 

As questões analisadas, por sua vez, dizem respeito ao âmbito de 

aplicação do instituto sob análise, ao exercício do contraditório no procedimento 

antecedente e ao caráter de definitividade da decisão estabilizada. Antes de se colocar 

a interpretação dada pelo judiciário, far-se-á a problematização das questões, cuja 

análise será retomada no capítulo terceiro deste estudo, juntamente com a concepção 

de processo adequada ao Estado Democrático de Direito, trabalhada no capítulo 

primeiro, e as promessas reformistas do código processual de 2015 que ainda serão 

tratadas no capítulo terceiro. 

 
3.3.1 O cabimento do pedido de estabilização 

 
 

Enquanto antecipação de uma potencial provisão final, a tutela sumária 

satisfativa é possível, em tese, em qualquer espécie de processo diante de uma 

situação emergencial, seja de tutela constitutiva, seja declaratória ou condenatória. 

No entanto, como não há execução nos procedimentos declaratórios e constitutivos, 

parte da doutrina entende pela aplicação da tutela sumária satisfativa apenas nos 

procedimentos tendentes a ensejar uma execução forçada214. 

 

214 Theodoro Jr. chama atenção para a questão, citando J.E.S.Farias e Ricci. THEODORO JR., 
Humberto. Curso de Direito Processual Civil, Vol I. 56. ed. rev, atual e ampl. Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 2015. pp. 854 a 856. Marinoni menciona a opinião de Samori no mesmo Sentido. MARINONI, 
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Na compreensão de Marinoni215, a antecipação da eficácia da tutela não 

é capaz de conferir à parte o bem da “certeza jurídica”, bem como não se pode afirmar 

a “aquisição” ou exercício de um direito que ainda deve ser constituído. É inútil ao 

jurisdicionado qualquer “declaração sumária” de direito que, de fato, não legitima os 

atos do autor caso a sentença seja pela improcedência. Apesar de impossível 

antecipar a eficácia constitutiva, que depende de coisa julgada material, é possível a 

constituição provisória de direitos no plano dos efeitos. Assim, fala-se na viabilidade 

de antecipação dos efeitos da sentença constitutiva216. A possibilidade de antecipação 

dos efeitos da sentença constitutiva, no entanto, não é unanimidade entre os 

processualistas, Talamini e Redondo217, a título de exemplo, defendem a 

impossibilidade de estabilização nesses casos justamente em razão do não cabimento 

de antecipação dos efeitos. 

Mesmo que se admita a antecipação dos efeitos de uma sentença 

constitutiva, determinados direitos não podem ser objeto de antecipação, tais como 

as ações de estado referente ao direito civil218. Naturalmente, não sendo objeto 

passível de antecipação, tais ações, assim como as declaratórias, não se sujeitam à 

possibilidade de estabilização de que trata o artigo 304 do CPC de 2015. 

Para além das hipóteses em que se discute a própria possibilidade de 

antecipação da tutela, é possível antever situações nas quais se questione o 

cabimento do procedimento antecedente e da estabilização, a exemplo das hipóteses 

em que o réu revel, ou citado por edital ou hora certa, ou ainda, em que seja incapaz 

sem representante legal219. 

 
 
 
 

Luiz Guilherme. Tutela de Urgência e Tutela de Evidência: soluções processuais diante do tempo da 
Justiça. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 55 
215 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela de Urgência e Tutela de Evidência: soluções processuais 
diante do tempo da Justiça. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. pp. 54 a 56. 
216 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela de Urgência e Tutela de Evidência: soluções processuais 
diante do tempo da Justiça. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. pp. 54 a 56. 
217 REDONDO, Bruno Garcia. Estabilização, modificação e negociação da tutela de urgência 
antecipada antecedente: principais controvérsias. Revista de Processo, São Paulo: RT. v. 40. n. 244. 
pp. 167 – 193.  jun. 2015; TALAMINI, Eduardo. Tutela de urgência no Projeto de Novo Código de 
Processo Civil: a estabilização da medida urgente e a “monitorização” do processo civil brasileiro. 
Doutrina Nacional. Revista de Processo vol. 37. n. 209. pp. 13 – 34. Jul, 2012.  
218 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela de Urgência e Tutela de Evidência: soluções processuais 
diante do tempo da Justiça. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 56. 
219 TALAMINI, Eduardo. Tutela de urgência no Projeto de Novo Código de Processo Civil: a 
estabilização da medida urgente e a “monitorização” do processo civil brasileiro. Doutrina Nacional. 
Revista de Processo vol. 37. n. 209. pp. 13 – 34. Jul, 2012.  
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Nesses casos, o procedimento antecedente deve ser interpretado em 

consonância com o que dispõe o artigo 72 do CPC/2015, de acordo com o qual será 

nomeado curador especial (i) ao incapaz, se não tiver representante legal ou se os 

interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade; e (ii) ao 

réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto 

não for constituído advogado. 

O código não impõe ao curador especial o dever legal de impugnação 

nos procedimentos de tutela de urgência em procedimento antecedente a fim de se 

evitar a estabilização potencialmente definitiva dos efeitos. No entanto, sob um 

paradigma dialogal e constitucional de processo, e cabendo ao curador especial o 

dever funcional de defesa, mesmo que dispensado de impugnação específica220, não 

deve se aplicar a tais casos a consequência da estabilidade dos efeitos como 

consequência da inércia. 

Para Didier221, também não há possibilidade de estabilização quando, a 

despeito da inércia, a demanda seja devidamente impugnada por assistente simples 

ou litisconsorte cujos fundamentos de defesa aproveitem ao réu inerte. O autor 

defende, ainda, a possibilidade de estabilização parcial da decisão antecipatória 

quando o recurso interposto, ou impugnação aceita, ataque apenas parte dos 

capítulos decisórios222. 

Da mesma forma, o código é silente quanto à impossibilidade do 

procedimento antecedente e da estabilização nas hipóteses que tratam sobre direitos 

indisponíveis do réu. Contudo, 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. 

 
 

220 Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes 
da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se:(...)Parágrafo único. O ônus 
da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao 
curador especial. BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. 
221 DIDDIER Jr. Fredie. BRAGA, Paula Sarno. DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria, Curso de Direito 
Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa 
julgada e antecipação dos efeitos da tutela, 11. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016. pp. 621 e 622 
222 DIDDIER Jr. Fredie. BRAGA, Paula Sarno. DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria, Curso de Direito 
Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa 
julgada e antecipação dos efeitos da tutela, 11. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016. p. 623 
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Percebe-se que, em síntese, além das hipótese em que o própria 

antecipação não é possível, como nos processos declaratórios, não se deve aplicar 

os artigos 303 e 304 do Código de 2015 nos casos em que (i) há réu incapaz sem 

representante legal ou com interesses com este colidentes, réu preso revel, bem como 

ao réu revel citado por edital ou com hora certa; e (ii) se dispõe sobre direitos materiais 

indisponíveis223. 

Apesar das possíveis soluções interpretativas apontadas, as questões 

sobre as hipóteses de cabimento do procedimento antecedente e do pedido de 

estabilização da tutela sumária satisfativa ainda passará por um processo de 

construção jurisprudencial da interpretação. Com o objetivo de analisar a adequação 

das interpretações possíveis à concepção de processo democrático, buscou-se um 

indicativo com base nas decisões já exaradas sobre o assunto. 

As decisões foram colhidas em plataforma virtual que agrega os dados 

dos diversos tribunais do país224. Optou-se por não se utilizar as ferramentas de 

buscas dos respectivos órgãos em razão da opção metodológica em considerar as 

decisões dos diversos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, além do 

uniformizador Superior Tribunal de Justiça. 

No que se refere às hipóteses de cabimento, foram realizadas buscas 

com as seguintes palavras e expressões: 1. “tutela provisória de urgência”, 

“antecedente”, “estabilização”, “direitos disponíveis”; 2. “tutela provisória de urgência”, 

“antecedente”, “estabilização”, “direitos indisponíveis”; 3. “tutela provisória de 

urgência”, “antecedente”, “estabilização”, “revelia”; 4. “tutela provisória de urgência”, 

“antecedente”, “estabilização”, “réu incapaz”; 5. “tutela provisória de urgência”, 

“antecedente”, “estabilização”, “citação por edital”; 6. “tutela provisória de urgência”, 

 

 

223 A partir dessas observações; e da compreensão que qualquer tutela jurídica, mesmo aquela 
proferida em cognição sumária (ou eventual), apenas poderá ser concedida mediante um grau mínimo 
de probabilidade do direito; é possível afirmar que nas hipóteses que o código elenca como não 
passíveis de surtir os efeitos da revelia. Dispõe o CPC, em seu artigo 345, que a revelia não produz o 
efeito de presunção de veracidade das alegações do autor quando (i) havendo pluralidade de réus, 
algum deles contestar a ação; (ii) o litígio versar sobre direitos indisponíveis; (iii) a petição inicial não 
estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato; (iv) as alegações 
de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante 
dos autos. Não é possível dizer que há uma correlação jurídica obrigatória entre estabilização e revelia, 
mas há uma coincidência quanto aos limites em razão da forte consequência imposta à inércia do réu 
que ambos os institutos impõe. 
224 As decisões mencionadas foram colhidas na plataforma online Jusbrasil, na seção de jurisprudência, 
seguindo-se os critérios especificados em cada tópico adiante. Disponível em: < 
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/?ref=navbar>. Acesso em: 18 jan. 2018. 

https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/?ref=navbar
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“antecedente”, “estabilização”, “citação por hora certa”; 7. “tutela provisória de 

urgência”, “antecedente”, “estabilização”, “curador especial”. 

Em nenhuma das buscas foi possível identificar decisões do Superior 

Tribunal de Justiça, e nas buscas 1, 4, 6 e 7 nenhuma decisão foi encontrada. Referido 

resultado é relativamente previsível, considerando a especificidade das questões e o 

curto período de vigência do código processual. 

 
3.3.1.1 Decisões sobre “tutela provisória de urgência”, “antecedente”, “estabilização” 

e “direitos indisponíveis”. 

 
Na busca 2, referente às expressões “tutela provisória de urgência”, 

“antecedente”, “estabilização”, “direitos indisponíveis”; duas decisões pertinentes 

foram encontradas, ambas do Tribunal de Justiça de Minas Gerais225. As decisões, 

contudo, não enfrentaram a questão da impossibilidade de estabilização em face de 

direitos indisponíveis do réu. Ambas as decisões foram proferidas nos autos de Agravo 

de Instrumento contra plano de saúde, um referente à fornecimento de equipamento 

e outro referente à realização de tratamento ocular com implante. 

Embora não tenham enfrentado a questão da estabilização sobre 

direitos indisponíveis, em ambos os casos a tutela antecipada foi estabilizada de ofício 

pelos magistrados de primeira instância. Tanto no agravo de instrumento nº 

1.0000.17.046088-5/001226, quanto no de nº 1.0000.17.038303-8/001227, a questão da 

 

225 BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acórdão em Agravo de Instrumento nº 
1.0000.17.046088-5/001. Agravante: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO 
MEDICO - Agravada: DEISE MENDES JORGE. Relator: Des.(a) Amorim Siqueira Relator do Acordão: 
Des.(a) Amorim Siqueira Data do Julgamento: 07/11/2017 Data da Publicação: 16/11/2017 
226 “Finalmente, não teria sido esclarecido pela parte se a tutela pretendida se daria em caráter 
antecedente, nos termos do art. 303 do NCPC, nem mesmo o intuito de estabilização de seus efeitos. 
Tece considerações a respeito, apontando desrespeito, pelo magistrado do disposto nos artigos 141 e 
492 do CPC.” BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acórdão em Agravo de Instrumento nº 
1.0000.17.046088-5/001. Agravante: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO 
MEDICO - Agravada: DEISE MENDES JORGE. Relator: Des.(a) Amorim Siqueira Relator do Acordão: 
Des.(a) Amorim Siqueira Data do Julgamento: 07/11/2017 Data da Publicação: 16/11/2017 
227 A agravante alega que "a decisão proferida decidiu além do requerido pela parte, entendendo ser 
aplicável ao caso o disposto no art. 303 do CPC, que versa tão somente sobre a tutela de caráter 
antecedente, não aplicável ao caso em questão. Isso porque, conforme disposição constante no art. 
303, § 5º do CPC, deve constar explicitamente na peça inicial o intento de valer-se da tutela antecipada 
em caráter antecedente"; que "o Novo CPC deu tratamento similar (mas não idêntico) à tutela cautelar 
e à tutela antecipada, permitindo que ambas se deem em caráter preparatório (antecedente). BRASIL. 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acórdão em Agravo de Instrumento nº 1.0000.17.038303- 
8/001. Agravante: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - Agravada: 
JOAO PESSOA GUIMARAES. Relator: Des.(a) José Flávio de Almeida Relator do Acordão: Des.(a) 
José Flávio de Almeida Data do Julgamento: 04/10/2017 Data da Publicação: 09/10/2017 
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estabilização não foi enfrentada na fundamentação e dispositivo do acórdão, apesar 

de mencionada no relatório, entendendo-se que a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela antecipada é suficiente para a manutenção da decisão de origem. 

Na fundamentação do acórdão nº 1.0000.17.038303-8/001228 afirma-se, ainda, que a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo 

permitem a aplicação do artigo 303 do CPC, que versa sobre o procedimento 

antecedente da tutela sumária satisfativa. 

Apesar de não revelar qual a tendência dos tribunais acerca da 

impossibilidade de estabilização em face de direitos indisponíveis do réu, os acórdãos 

encontrados indicam uma confusão entre os procedimentos incidental e antecedente 

da tutela antecipada, com foco decisório voltado apenas aos requisitos de 

probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O 

que pode vir a significar o uso indiscriminado ou a não-aplicação prática da 

estabilização. 

 
3.3.1.2 Decisões sobre “tutela provisória de urgência”, “antecedente”, “estabilização”, 

“revelia” 

 
Na busca 3, sobre as expressões “tutela provisória de urgência”, 

“antecedente”, “estabilização”, “revelia”, foram encontradas 16 decisões, dentre as 

quais apenas 3 eram de fato pertinentes ao assunto, todas proferidas pelo Tribunal de 

Justiça do estado de São Paulo. As demais, em sua maioria, referiam-se a concessão 

da tutela antecipada em caráter incidental, sem qualquer relação com a hipótese de 

estabilização. 

Os três acórdãos encontrados também versam sobre questões 

relacionadas ao direito à saúde, dessa vez em face da Fazenda, sendo os agravantes 

 
 

 

228 “Conforme se observa na decisão agravada, o Juiz a quo valeu-se de argumentação acerca dos 
artigos 300 e 303 do Código de Processo Civil para fundamentar a concessão da Tutela de Urgência 
em caráter liminar. Cumpre salientar que os referidos artigos versam acerca do instituto da Tutela de 
Urgência, bem como elencam exigências para a autorização da concessão de ambas as suas espécies 
(tutela cautelar e tutela antecipada), quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco 
ao resultado útil do processo.” BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acórdão em Agravo de 
Instrumento nº 1.0000.17.038303-8/001. Agravante: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA 
DE TRABALHO MEDICO - Agravada: JOAO PESSOA GUIMARAES. Relator: Des.(a) José Flávio de 
Almeida Relator do Acordão: Des.(a) José Flávio de Almeida Data do Julgamento: 04/10/2017 Data da 
Publicação: 09/10/2017 
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o município de Guarulhos229, o município de Pirassununga230 e o estado de São 

Paulo231. Todos trazem no relatório que um dos argumentos levantado no agravo 

reside na impossibilidade de aplicação dos artigos 303 e 304 do CPC em razão em 

razão da indisponibilidade dos direitos tutelados (supremacia do interesse público) e 

da impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia contra a Fazenda Pública. 

Nos acórdãos dos agravos interpostos pelos municípios, a questão da 

estabilização mais uma vez deixou de ser enfrentada, limitando-se o acórdão a manter 

a decisão agravada pelo preenchimento dos requisitos para concessão da tutela 

antecipada. 

Já o acórdão proferido no agravo de instrumento nº 2201002- 

31.2016.8.26.0000, interposto pelo estado de São Paulo, faz expressa menção ao 

posicionamento da 9º Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo 

pelo cabimento da estabilização em face da Fazenda. De acordo com a 

fundamentação, a estabilização estende a técnica monitória para as tutelas de 

urgência, uma vez que condiciona o processo ao comportamento do réu, havendo 

possibilidade de revisão ou invalidação da decisão e inexistência de óbice de sua 

aplicação contra a Fazenda, a semelhança do que dispõe a súmula 339 do STJ232. 

Apesar disso, o acórdão dá provimento ao agravo do Estado de São Paulo em razão 

da ausência de pedido expresso de estabilização na petição inicial. 

A pouca quantidade de decisões encontradas não permite traçar um 

perfil decisório, mas indica a tendência interpretativa de diferenciar os institutos da 

revelia e da estabilização da tutela antecipada que, embora tragam fortes 

consequências à inércia do réu e perpassem por algumas hipóteses coincidentes de 

não cabimento, são absolutamente diversos em sua origem, conceito e disciplina 

jurídica. Indica, ainda, a tendência de adaptação da jurisprudência referente à ação 

 

229 BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Acórdão em Agravo de Instrumento nº 2177174- 
06.2016.8.26.0000. Agravante: MUNICÍPIO DE GUARULHOS - Agravada: LUIZ DOMINGOS 
SOBRINHO. Relator: Des.(a) Aroldo Viotti Relator do Acordão: Des.(a)Aroldo Viotti Data do 
Julgamento: 31/01/2017, 11ª Câmara de Direito Público Data da Publicação: 01/02/2017 
230 BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Acórdão em Agravo de Instrumento nº 2249052- 
88.2016.8.26.0000. Agravante: MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA - Agravada: LUIS SÉRGIO COSTA. 
Relator: Des.(a) Aroldo Viotti Relator do Acordão: Des.(a)Aroldo Viotti Data do Julgamento: 31/01/2017, 
11ª Câmara de Direito Público Data da Publicação: 01/02/2017 
231 BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Acórdão em Agravo de Instrumento nº 2201002- 
31.2016.8.26.0000. Agravante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Agravada: SHIRLEY 
ARAÚJO. Relator: Des.(a) Carlos Eduardo Pachi Relator do Acordão: Des.(a) Carlos Eduardo Pachi 
Data do Julgamento: 09/11/2016, 9ª Câmara de Direito Público Data da Publicação: 10/11/2016 
232 SÚMULA N. 339 É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública. Corte Especial, em 
16.05.2007 DJ 30.05.2007, p. 293. (grifo nosso) 
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monitória para o instituto da estabilização, mantendo-se teses já consagradas em 

relação à primeira, tais como a possibilidade de permanência dos efeitos em face da 

Fazenda Pública. 

 
3.3.1.3 Decisões sobre “tutela provisória de urgência”, “antecedente”, “estabilização”, 

“citação por edital” 

 
Na busca com as expressões “tutela provisória de urgência”, 

“antecedente”, “estabilização”, “citação por edital”, foram localizadas quatro decisões: 

duas não pertinentes, porque referem-se ao procedimento incidental e uma em 

duplicidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Paraná em agravo de instrumento 

interposto contra decisão proferida em ação de consignação em pagamento233. 

A decisão encontrada não dispõe especificamente sobre citação por 

edital, mas trata da estabilização da tutela em razão da interposição intempestiva do 

recurso cabível. A decisão agravada foi proferida em ação de consignação em 

pagamento no qual o juízo de primeira instância deferiu tutela provisória de urgência 

em caráter antecedente para suspender o leilão extrajudicial do imóvel em discussão 

nos autos. O recurso, no entanto, não foi admitido em razão da intempestividade. No 

caso, a tutela antecipada requerida foi concedida e, em ato contínuo, ordenou-se o 

aditamento da Inicial e a não realização da audiência de conciliação. Intimada da 

decisão que antecipou os efeitos da tutela, a agravante considerou como início do 

prazo a regular citação, ocasionado a extemporaneidade: 

Isso porque, em se tratando de tutela provisória de urgência em caráter 
antecedente, não faz sentido a parte adversa ser prontamente citada 
para contestar o feito, uma vez que está pendente determinação de 
aditamento da petição inicial, impedindo a cognição do integral teor da 
própria petição, assim como dos documentos que a instruem. E, se 
assim não o fosse, não faria sentido a previsão de estabilização da 
tutela antecipada concedida em caráter antecedente, tal qual o fez o 
legislador do Código vigente no art. 304, caput. Com efeito, o prazo 
para recurso no caso em questão nasceu com a intimação da decisão 
que concedeu a tutela provisória de urgência em caráter antecedente. 
Considerar o início do prazo tão somente após a formalização da 
citação impede a existência da racionalidade processual que criou o 

instituto da estabilização da tutela caso não haja recurso. 234
 

 

233 BRASIL. Tribunal de Justiça do Paraná. Decisão monocrática em Agravo de Instrumento nº 
16706035 PR. Agravante: ITAÚ UNIBANCO S/A - Agravada:Ivo Rita. Relator: Antonio Rodrigues 
Ramira Junior. Data do julgamento: 26/04/2017. 12ª Câmara Cível. Data da publicação no DJ 2021: 
05/05/2017. 
234 Destaque do acórdão disponível no anexo. BRASIL. Tribunal de Justiça do Paraná. Decisão 
monocrática em Agravo de Instrumento nº 16706035 PR. Agravante: ITAÚ UNIBANCO S/A - 
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Mesmo não apreciando a questão da impossibilidade de estabilização 

nos casos de citação por hora certa, a decisão encontrada indica a compreensão do 

procedimento adotado pelos artigos 303 e 304 do CPC com formação eventual do 

contraditório em segunda instância, de modo que, pela interpretação literal do Código, 

primeiro recorre-se da decisão que antecipa os efeitos da tutela, formando-se o 

contraditório em segunda grau de jurisdição, e, apenas depois a regular citação, 

contesta-se. Além disso, traz interpretação com forte repercussão prática sobre a 

contagem do prazo recursal, indicando seu início com a intimação sobre a decisão 

que, por ser proferida em procedimento antecedente, não se relaciona com a citação 

em eventual procedimento ordinário. 

 
3.3.2 As formas de impugnação e a formação do contraditório em sede recursal 

 
 

Conforme dispõe o artigo 304 do Código de 2015, se da decisão a que 

se refere o caput do artigo 303235 não for interposto o respectivo recurso, torna-se 

estável a medida. O parágrafo primeiro do artigo 304 determina, ainda, a extinção do 

processo caso não haja a interposição do Agravo, recurso cabível nos termos do art. 

1015, I, do Código. Pela interpretação literal do texto legal, portanto, o contraditório 

será exercido pela primeira vez em sede recursal. Dessa forma, caso haja renúncia 

ao duplo grau de jurisdição e não interposição do recurso, tem-se necessária 

abdicação ao contraditório no procedimento antecedente, com consequente 

estabilidade da tutela sumariamente proferida. 

O Projeto original do Código de 2015 condicionava a estabilização da 

tutela de urgência à “ausência de impugnação”, referindo-se genericamente a 

qualquer manifestação processual idônea do réu. Para Talamini236, o termo 

 

 

Agravada:Ivo Rita. Relator: Antonio Rodrigues Ramira Junior. Data do julgamento: 26/04/2017. 12ª 
Câmara Cível. Data da publicação no DJ 2021: 05/05/2017. 
235 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. BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. 
236 TALAMINI, Eduardo. Tutela de urgência no Projeto de Novo Código de Processo Civil: a 
estabilização da medida urgente e a “monitorização” do processo civil brasileiro. Doutrina Nacional. 
Revista de Processo vol. 37. n. 209. pp. 13 – 34. Jul, 2012.  
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“impugnação” utilizado implicava na impossibilidade de interpretação restritiva apenas 

à “ausência de recurso”, devendo-se considerar as demais espécies de defesa. Essa 

redação, contudo, foi alterada durante o trâmite legislativo, com atual referência à 

estabilização em razão da ausência de “recurso cabível”. Compreendendo-se 

“ausência de recurso” em seu sentido literal e restritivo, a ausência do Agravo 

interrompe o procedimento antecedente em momento anterior à audiência de 

conciliação, empregando à decisão proferida sumariamente ampla eficácia, a qual 

perdurará após a extinção do processo até eventual sentença em ação de cognição 

exauriente proposta no prazo prescricional de 2 anos237. 

Mitidiero238 propõe que a apresentação de Contestação no mesmo prazo 

para interposição do Agravo de Instrumento tenha o condão de suprir o recurso e 

evitar a imediata estabilização da tutela proferida. Solução que, segundo o autor, 

cumpriria o papel processual do recurso sem a necessidade de pronunciamento do 

Tribunal. No mesmo sentido, Didier defende que, se no prazo do recurso o réu resolve 

antecipar sua defesa, fica afastada a inércia e, por consequência, a possibilidade de 

estabilização, devendo-se seguir o processo com a cognição exauriente que permite 

ao réu uma prestação jurisdicional de mérito definitiva239. 

Possível, ainda, uma compreensão mais ampla que, fundamentada nas 

garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, permite ao termo 

“recurso cabível” a interpretação de ato de impugnação lato sensu, abrangendo tanto 

o Agravo de Instrumento, quanto a impugnação autônoma, a contestação, ou mesmo 

a reconvenção240. Interpretação esta que parece melhor coadunar com a natureza 

jurídica e o escopo processual do instituto. 

 
 
 
 

237 Art. 304. § 5o O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, previsto no § 2o deste 
artigo, extingue-se após 2 (dois) anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo, nos 
termos do § 1o. BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. 
238 MITIDIERO. Autonomia e estabilização da antecipação da tutela no novo Código de Processo 
Civil. Revista Eletrônica do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região: Edição Especial Novo Código 
de Processo Civil. v.4 n. 39, abril de 2015. p. 15 a 19.. Disponível em: 
http://www.mflip.com.br/pub/escolajudicial/?numero=39. Acesso em: 25 de outubro de 2015. 
239 DIDDIER Jr. Fredie. BRAGA, Paula Sarno. DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria, Curso de Direito 
Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa 
julgada e antecipação dos efeitos da tutela, 11. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016. p. 622 
240 REDONDO, Bruno Garcia. Estabilização, modificação e negociação da tutela de urgência 
antecipada antecedente: principais controvérsias. Revista de Processo, São Paulo: RT. v. 40. n. 244. 
pp. 167 – 193.  jun. 2015. 

http://www.mflip.com.br/pub/escolajudicial/?numero=39
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A decisão antecedente, pela própria natureza de provimento estabilizado, 

também é dotada de força executiva. Desse modo, o beneficiário da tutela poderá 

iniciar o procedimento de execução provisória conforme determina o art. 297 do Novo 

Código241. Mesmo dotada de eficácia e força executiva ainda que não exista 

pronunciamento final proferido em processo principal, a tutela estabilizada não 

produzirá efeitos de coisa julgada, conforme expressamente dispõe o artigo 304, § 6º, 

do Novo CPC242. 

A generalização da técnica monitória, originalmente pensada para 

situações específicas e de forte evidência do direito material, deve ser vista e aplicada 

com cautela. Para Marinoni243, compete à doutrina elaborar freios que, referente à 

atuação do demandado, devem permitir a qualquer espécie de impugnação, não 

apenas ao agravo, 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”. 

Para Dierle e Andrade244, contudo, prevalece na interpretação o 

“alargamento da possibilidade da estabilização” na busca das anunciadas vantagens 

das tutelas diferenciadas e em observância à expressa opção legislativa pela palavra 

“recurso”. Para os autores245
 

no caso da não interposição do agravo de instrumento, com a só 
apresentação da contestação, a falta de estabilização ainda poderia 
violar o sentido buscado pelo legislador, de permitir a eficácia da 
decisão, sem o trânsito em julgado, com a extinção do procedimento 

 

241 Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela 
provisória.Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao 
cumprimento provisório da sentença, no que couber. BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. 
Código de Processo Civil. 
242 Art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se da decisão que 
a conceder não for interposto o respectivo recurso.(...)§ 6o A decisão que concede a tutela não fará 
coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, 
reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes, nos termos do § 2o deste artigo. 
BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. 
243 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela de Urgência e Tutela de Evidência: soluções processuais 
diante do tempo da Justiça. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. pp. 119 e 120. 
244 ANDRADE, Érico. NUNES, Dierle. Os contornos da estabilização da tutela provisória de 
urgência antecipatória no novo CPC e o “mistério” da ausência de coisa julgada. In: FREIRE, 
Alexandre; BARROS, Lucas Buril de Macedo; PEIXOTO, Ravi. Coletânea Novo CPC: Doutrina 
Selecionada. Salvador: Juspodivm, 2015. 
245 ANDRADE, Érico. NUNES, Dierle. Os contornos da estabilização da tutela provisória de 
urgência antecipatória no novo CPC e o “mistério” da ausência de coisa julgada. In: FREIRE, 
Alexandre; BARROS, Lucas Buril de Macedo; PEIXOTO, Ravi. Coletânea Novo CPC: Doutrina 
Selecionada. Salvador: Juspodivm, 2015. 
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antecedente, reenviando-se as partes para o procedimento de 
cognição exauriente: se deixaria a cargo do réu convolar o próprio 
procedimento no principal, sem a estabilização da tutela, eliminando a 
linha de estabilização indicada no novo CPC, que passaria a depender 
não mais só da averiguação do recurso, mas de uma falta geral de 
impugnação do réu. 

 
 

Theodoro Jr., também interpreta de forma literal o disposto no art. 304, 

afirmando que a defesa imediata do réu deve ser realizada por meio do agravo de 

instrumento, em segundo grau de jurisdição. De acordo com o autor, a inspiração na 

técnica monitória leva a compreender que os efeitos práticos da medida jurisdicional 

apenas poderão ser inibidos por meio da medida específica prevista em lei246. 

A forma de impugnação adequada e a formação do contraditório em sede 

recursal é um dos pontos mais controvertidos da sistemática adotada pelo Código de 

2015 ao instituto da estabilização da tutela sumária satisfativa. Com o intuito de traçar 

a tendência interpretativa a ser adotada pelos Tribunais, seguindo-se os mesmos 

critérios dos tópicos anteriores, buscou-se decisões dos Tribunais de Justiça e 

Tribunais Regionais Federais, além do uniformizador Superior Tribunal de Justiça, 

sobre as expressões “tutela provisória de urgência”, “antecedente”, “estabilização”, 

“recurso”, “impugnação”. 

 

 
3.3.2.1 As decisões encontradas sobre “tutela provisória de urgência”, “antecedente”, 

“estabilização”, “recurso”, “impugnação” 

 
A busca realizada com as expressões “tutela provisória de urgência”, 

“antecedente”, “estabilização”, “recurso”, “impugnação” localizou 13 decisões, 

incluindo 3 de Tribunais Regionais Federais. No entanto, das decisões encontradas, 

apenas 4 referem-se à antecipação de tutela em caráter antecedente e sua 

possibilidade de estabilização, todas proferidas pelo Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais, com uma decisão encontrada em repetição. 

 
 
 
 

 

246 THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil, Vol I. 56. ed. rev, atual e ampl. 
Rio de Janeiro: Editora Forense, 2015. pp. 867 e 868. 
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Na apelação cível nº 1.0348.16.000489-4/001247, interposta pelo município 

de Jacuí, o Tribunal mineiro expressamente opta pela interpretação literal do Código, 

no sentido de que somente a interposição de agravo de instrumento tem o condão de 

evitar os efeitos da estabilização. No caso, o município apelante protocolou petição 

pedindo vistas dos autos a fim de apresentar contestação, no entanto, não interpôs o 

recurso cabível. A fundamentação do acórdão mostra-se a par de toda a discussão 

doutrinária acerca do tema, citando diversos trabalhos publicados em que se defende 

tanto a interpretação ampla do termo “recurso”, fazendo referência ao texto inicial do 

projeto do CPC, quanto à interpretação literal, em respeito à decisão legislativa. 

Ciente da controvérsia sobre o ponto, a decisão opta pela literalidade da lei 

e mantém a estabilização da tutela sumária, concedida na origem, em razão da não 

interposição do agravo: 

Não se desconhece que um dos autores do projeto do NCPC, o ilustre 
Professor Fredie Didier, em sua obra Curso de Direito Processual Civil: 
teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, 
precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11. Ed. 
- Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. P. 617, defende que, "embora o art. 
304 do CPC fale apenas em não interposição do recurso, a inércia que 
se exige para a estabilização da tutela antecipada vai além disso: é 
necessário que o réu não se tenha valido de recurso nem de nenhum 
outro meio de impugnação da decisão." A questão é controversa, já 
que o culto Professor defende uma posição que não encontra respaldo 
na legislação processual aprovada. Registro que tal discussão é 
necessária, tendo em vista que, em que pese a ausência de recurso 
contra a tutela antecipada deferida, o ente municipal protocolizou 
petição às fls. 23/24, onde juntou mandato de seu Procurador e 
requereu "vista dos autos fora de cartório para contestação." 
Admitindo-se a posição defendida pelo Professor Didier, a 
manifestação  do  ente  público  no  sentido  de  que  apresentaria 

 

247 EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM 
CARÁTER ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE RECURSO. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 304 
DO NCPC. ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. 
APLICABILIDADE À FAZENDA PÚBLICA. - O art. 304 apresenta uma redação clara em relação ao 
requisito para se tornar estável a tutela de urgência na modalidade antecipada, isto é, a não interposição 
de recurso contra a decisão que a conceder. - O legislador optou por utilizar o termo "recurso" contra a 
decisão que conceder a tutela de urgência, na modalidade antecipada, não cabendo ao intérprete sua 
ampliação, no sentido de admitir qualquer impugnação para obstaculizar a estabilização da tutela 
concedida, com a consequente extinção do processo. - Lecionam os Professores Érico Andrade (UFMG) 
e Dierle Nunes (PUC Minas) que, se obtida a tutela de urgência, no procedimento preparatório da tutela 
antecipatória (satisfativa), e o réu não impugnar a tutela concedida, mediante recurso de agravo de 
instrumento (art. 1015, I, novo CPC), o juiz vai extinguir o processo e a medida liminar antecipatória da 
tutela vai continuar produzindo seus efeitos concretos mesmo na ausência de apresentação do pedido 
principal (art. 304, §§1º e 3º, novo CPC). - A Fazenda Pública se submete ao regime de estabilização 
da tutela antecipada, por não se tratar de cognição exauriente sujeita a remessa necessária. (Enunciado 
21 sobre o NCPC do TJMG). BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acórdão em Apelação 
Cível nº 10348160004894001. Apelante: COMARCA DE JACUÍ - Apelada: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS, JOANA SOPHIA ROMEIRO. Relator: Heloisa Combat, Data de 
Julgamento: 03/11/2016, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2016 
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contestação, poderia ser interpretado como um meio de impugnação 
a estabilização da tutela deferida. Entretanto, data venia, tal 
interpretação não encontra amparo na expressa previsão legal do art. 
304 do NCPC, não se prestando para obstaculizar a estabilização da 
tutela antecipada antecedente, como no caso dos autos.248 

 

A decisão mineira encontrada também faz referência à tese da Fazenda 

Pública de impossibilidade de estabilização em razão dos direitos indisponíveis dos 

entes públicos que, dotados da supremacia de interesse, exigem remessa necessária 

dos autos nas hipóteses de decisão desfavorável e, por consequência, impedem a 

estabilização por inércia. Assim como o tribunal paulista, o TJMG apresenta como 

entendimento predominante a possibilidade de estabilização em face da Fazenda 

expresso no Enunciado nº 21 da Escola Judicial do Tribunal sobre o Código de 

Processo Civil/2015: 

Enunciado 21 – (art. 304) A Fazenda Pública se submete ao regime 
de estabilização da tutela antecipada, por não se tratar de cognição 
exauriente sujeita a remessa necessária.249 

 

A decisão proferida nos autos da apelação cível nº 1.0372.17.000390- 

2/001, por sua vez, trata da aplicabilidade do instituto da estabilização aos juizados 

especiais, alçando a questão da impugnação estritamente pela interposição do agravo 

de instrumento de forma tangencial. No caso dos autos, o apelante, Estado de Minas 

Gerais, também alega que a petição inicial já se encontrava amplamente instruída com 

todos os elementos para a propositura da ação principal, tratando-se, em realidade de 

procedimento incidental. 

Preliminarmente, o Tribunal discutiu a admissibilidade da Apelação em 

face da sentença que declara a estabilização da tutela e extingue o processo. Foi 

suscitada preliminar pelo não conhecimento do recurso de apelação, uma vez que 

apenas caberia pedido de revisão, reforma ou invalidação da sentença por meio de 

ação principal de cognição ampla. A preliminar foi vencida, mas não porque o Tribunal 

entendeu pela possibilidade de apelação da sentença que estabiliza os efeitos da 

 

 

248 Trecho extraído do acórdão. Inteiro teor em anexo. BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 
Acórdão em Apelação Cível nº 10348160004894001. Apelante: COMARCA DE JACUÍ - Apelada: 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, JOANA SOPHIA ROMEIRO. Relator: 
Heloisa Combat, Data de Julgamento: 03/11/2016, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de 
Publicação: 08/11/2016 

 
249 BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Enunciado nº 21 da Escola Judicial do Tribunal 
sobre o Código de Processo Civil/2015. Sessão Plenária. 26 de fevereiro de 2016. 
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tutela antecedente, mas porque, no caso, não teria havido estabilização em razão da 

apresentação de contestação. 

No mérito, a decisão enfrenta a possibilidade de interpretação ampla do 

termo “recurso” mencionado no caput do artigo 304 do código processual250, optando 

pela tal interpretação com fundamento na intenção da norma e em possível 

inconstitucionalidade da restrição ao contraditório. Na hipótese, o estado de Minas 

Gerais apresentou contestação logo após a intimação sobre a decisão que concedeu 

a tutela de urgência de forma antecipada: 

Foi com base nesse dispositivo que o juiz extinguiu o feito, por 
considerar que em face da medida provisória deferida não foi 
interposto agravo de instrumento. Entretanto, a resistência do 
requerido à medida deferida foi expressamente demonstrada através 
da apresentação da contestação. Desta feita, me filio à corrente 
doutrinária que interpreta o termo "recurso", previsto no caput do art. 
304, em sentido amplo, por se tratar de entendimento mais condizente 
ao instituto da estabilização das tutelas antecipadas fundadas na 
urgência. É necessário realizar uma interpretação teleológica do 
dispositivo legal, até para que sobre ele não repouse a pecha de 
inconstitucionalidade, pois é evidente que qualquer tipo de 
manifestação da parte contrária é apta a evitar que a decisão liminar 
"sobreviva" independente de confirmação por meio de processo de 
conhecimento, a dita estabilização. 251 

 

Percebe-se, pois, a presença de entendimentos divergentes no mesmo 

Tribunal, indicando a provável necessidade de manifestação do Superior Tribunal de 

Justiça sobre o assunto ou, ainda, eventual manifestação do Supremo Tribunal 

Federal em razão da potencial inconstitucionalidade da restrição que implica o 

exercício do contraditório apenas em sede recursal quando em procedimento 

antecedente. 

Outro ponto interessante trabalhado pelo mesmo acórdão residiu na 

aplicação do procedimento antecedente aos Juizados Especial. Embora a 

incompatibilidade do processo cautelar do Código de 1973, enquanto ação autônoma, 

tenha sido superado pela uniformização sistemática das tutelas de urgência no Código 

2015, a tutela de urgência em caráter antecedente não se coaduna com o rito dos 

 
 

250 Art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se da decisão que 
a conceder não for interposto o respectivo recurso. BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. 
Código de Processo Civil. 
251 Trecho extraído do acórdão. Inteiro teor em anexo. BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 
Acórdão em Apelação Cível nº 1.0372.17.000390-2/001. Relator: Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes, 
Data de Julgamento: 30/11/2017, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 
05/12/2017 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art303
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Juizados Especiais uma vez que exige a interposição de recurso para a não 

estabilização da medida. Como a disciplina dos juizados especiais não admite a 

recorribilidade de decisões interlocutórias, prevaleceria o entendimento do Enunciado 

nº 163 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais: 

FONAJE - Enunciado nº 163 - Os procedimentos de tutela de urgência 
requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos artigos 303 
a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados 
Especiais. 

 

Nesse ponto, o Tribunal mineiro apresenta aparente contradição ao 

afirmar a prevalência da interpretação ampla da expressão “recurso”, entendo-a como 

qualquer espécie de impugnação, e a incompatibilidade da exigência de recurso com 

o procedimento dos Juizados Especiais. 

Nos autos da apelação cível nº 1.0372.16.004006-2/001252, também 

julgada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi concedida tutela antecipada em 

caráter antecedente impugnada pelo réu mediante contestação. Em primeira 

instância, o processo foi extinto com a estabilização dos efeitos em razão da não 

interposição do recurso cabível. A análise sobre a interpretação ampla ou restrita do 

termo, no entanto, restou prejudicada porque, para o Tribunal, a existência de pedido 

de provimento definitivo na petição inicial descaracteriza o procedimento antecedente: 

A petição inicial apresentada está completa abrangendo 
toda a fundamentação, com causa de pedir próxima e 
remota, além de pedido de eventual provimento definitivo, 
não compatível com o procedimento da tutela antecipada 
em caráter antecedente, porque nada existe para 
emendar. Portanto, não havia como estabilizar a relação 
jurídica. Oportuno salientar, por fim, que, a despeito da 
inércia do réu também tratar-se de requisito necessário à 
estabilização da tutela antecipada antecedente, resta 
prejudicada a análise dessa questão, considerada a 
solução dada à questão ora posta em julgamento. Pelo 
exposto, dou provimento ao recurso, a fim de anular a 
sentença e determinar o prosseguimento do feito, em seus 
ulteriores atos e termos, com a cognição exauriente que o 
caso impõe.253

 

 
 

252 BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acórdão em Apelação Cível nº 1.0372.16.004006- 
2/001. Apelante: ESTADO DE MINAS GERAIS - Apelada: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS, JÚLIA OLIVEIRA SANTOS. Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 
09/11/2017, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2017 
253 Trecho extraído do acórdão. Inteiro teor em anexo. BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 
Acórdão em Apelação Cível nº 1.0372.16.004006-2/001. Apelante: ESTADO DE MINAS GERAIS - 
Apelada: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, JÚLIA OLIVEIRA SANTOS. 
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No caso, ficou clara a interpretação dada pelo Tribunal de 

incompatibilidade do pedido de estabilização com o pedido de tutela definitiva de 

plano, de modo que, ao requerer, além da tutela de urgência, a tutela definitiva, a parte 

opta necessariamente pelo procedimento incidental. Não é possível, ainda, prevê se 

essa será uma posição majoritária na construção jurisprudencial da interpretação, 

mas, certamente é uma das interpretações possíveis. 

 
3.3.3 A ação autônoma de revisão, reforma ou invalidação e o ônus da prova 

 
 

Como parte da técnica adotada pelo Código de 2015, após a 

estabilização dos efeitos da tutela satisfativa sumária, faculta-se às partes, pelo prazo 

de dois anos desde a decisão que extingue o procedimento antecedente, o direito de 

rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada em ação autônoma de cognição plena. 

O interesse processual, nesse caso, cabe ao autor, com o intuito de obter decisão com 

força de coisa julgada; ou ao réu, para reverter os efeitos estabilizados em decisão 

com conteúdo definitivo. Diferentemente da inspiração francesa, na sistemática 

brasileira tem-se, no juízo da medida estabilizada, a competência funcional preventa, 

com possibilidade de desarquivamento dos autos originais para instrução 

processual254. 

Uma das principais problemáticas que subjaz do procedimento adotado 

reside no ônus da prova na ação autônoma a que se refere o Código. É possível 

afirmar que a reversão ao réu do ônus de instaurar a ação principal para desconstituir 

a estabilização também lhe transfere o ônus da prova? 

Referida questão é importante para a análise principal pretendida nesta 

pesquisa acerca da adequação do instituto da estabilização ao paradigma 

democrático, contudo, encontra-se relativamente pacificada entre os processualistas. 

Possível afirmar que, mesmo nos casos em que o réu inicie o processo principal, não 

 

 

Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 09/11/2017, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data 
de Publicação: 14/11/2017 

 
254 Art. 304. [...] § 4o Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi 
concedida a medida, para instruir a petição inicial da ação a que se refere o § 2o, prevento o juízo em 
que a tutela antecipada foi concedida. BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de 
Processo Civil. 
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lhe pode ser outorgado o ônus de demonstrar que as alegações constitutivas do direito 

do autor, réu na nova ação, não são reais. A inversão do ônus da propositura da ação 

não significa, portanto, que ônus da prova deixou de pertencer a quem alega o 

direito255. 

Assim como nas demais questões levantadas, buscou-se decisões 

sobre o assunto no Superior Tribunal de Justiça e nos diversos Tribunais de Justiça 

estaduais e Tribunais Regionais Federais, fazendo-se uso das expressões “tutela 

provisória de urgência”, “antecedente”, “estabilização”, “ônus da prova”. Contudo, 

nenhuma decisão foi localizada. De todo modo, como não há grandes divergências 

doutrinárias sobre o assunto, espera-se um posicionamento relativamente uniforme 

na interpretação jurisprudencial. 

 
3.3.4 A formação de coisa julgada 

 
 

A coisa julgada é o grau mais elevado de estabilidade dos atos estatais, 

que se manifesta materialmente, como a imutabilidade dos efeitos da sentença 

condenatória, constitutiva, declaratória de procedência ou declaratória de 

improcedência, instituindo entre as partes da relação litigiosa um estado de grande 

segurança quanto aos direitos e obrigações que os envolve. Formalmente, diz respeito 

não mais aos efeitos, mas ao próprio ato processual traduzido pela sentença. Com o 

esgotamento das possibilidades de recurso, a coisa julgada opera sua eficácia formal 

e põe termo à relação processual com força de definitividade256. 

No procedimento antecedente, a decisão que é estabilizada não põe fim 

à relação litigiosa de forma definitiva e imutável, permanecendo a possibilidade de 

ajuizamento da ação principal por qualquer das partes. No entanto, como o código 

 
 

255 Nesse sentido: MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela de Urgência e Tutela de Evidência: soluções 
processuais diante do tempo da Justiça. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. pp. 123 e 124; 
ANDRADE, Érico. NUNES, Dierle. Os contornos da estabilização da tutela provisória de urgência 
antecipatória no novo CPC e o “mistério” da ausência de formação da coisa julgada. FREIRE, 
Alexandre; BARROS, Lucas Buril de Macedo; PEIXOTO, Ravi. Coletânea Novo CPC: Doutrina 
Selecionada. Salvador: Juspodivm, 2015; PISANI, Andrea Proto. Verso la residualità del processo a 
cognizione piena? Revista Il Foro Italiano. vol. 129. n. 2. pp. 53 – 60. 2006; MITIDIERO. Autonomia 
e estabilização da antecipação da tutela no novo Código de Processo Civil. Revista Eletrônica do 
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região: Edição Especial Novo Código de Processo Civil. v.4 n. 39, 
abril de 2015. p. 15 a 19.. Disponível em: http://www.mflip.com.br/pub/escolajudicial/?numero=39. 
Acesso em: 25 de outubro de 2015. 
256 DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar a coisa julgada material. Revista da Escola Paulista 
da Magistratura. vol. 2. n. 2. pp. 7-45. Julho-dezembro, 2001. 

http://www.mflip.com.br/pub/escolajudicial/?numero=39
http://www.mflip.com.br/pub/escolajudicial/?numero=39
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estabelece o prazo de dois anos para o ajuizamento da ação principal, a decisão 

estabilizada apresenta potencial de imutabilidade decorrente do prazo decadencial de 

natureza processual. 

A estabilidade advinda da decadência, portanto, confere força de 

definitividade à decisão proferida sem a formação do contraditório após o decurso do 

prazo indicado no código processual. Contudo, o direito material objeto da decisão 

definitivamente estável ainda pode ser discutido em ação diversa sem obstáculo na 

decisão estabilizada, essa é, inclusive, uma das principais diferenças práticas em 

relação à estabilidade advinda da coisa julgada257. 

Apesar de legítimas as alternativas ao procedimento comum por meio 

da criação de técnicas diferenciadas a fim de possibilitar efetiva tutela de direitos, é 

problemática a potencial imutabilidade de uma prestação jurisdicional sem a devida 

formação do contraditório após o decurso de um prazo processual. O procedimento 

adotado pela legislação brasileira parece inspirar-se bastante no ordenamento 

estrangeiro, especialmente no référé quanto a este ponto. Contudo, a técnica de 

inspiração francesa não abdica ao contraditório e não se fundamenta na inércia como 

a opção brasileira. 

Além disso, a impossibilidade de rediscussão da matéria, nos 

ordenamentos modelo, obedecem aos prazos referentes à prescrição e decadência 

do próprio direito material em discussão. A opção do legislador brasileiro, portanto, 

restringiu bastante os limites à definitividade da decisão sem cognição exauriente, o 

que, a depender da visão de Estado e de Direito, pode significar avanço em prol das 

tutelas do direito ou retrocesso em relação às garantias do devido processo. 

Mitidiero258 entende como de “duvidosa constitucionalidade” equiparar 

os efeitos de um procedimento comum, realizado em contraditório, a um procedimento 

com sumariedade formal e material acentuadas. Para o autor259, passado o prazo de 

 

257 ANDRADE, Érico. NUNES, Dierle. Os contornos da estabilização da tutela provisória de 
urgência antecipatória no novo CPC e o “mistério” da ausência de formação da coisa julgada. 
FREIRE, Alexandre; BARROS, Lucas Buril de Macedo; PEIXOTO, Ravi. Coletânea Novo CPC: 
Doutrina Selecionada. Salvador: Juspodivm, 2015. 
258 MITIDIERO. Autonomia e estabilização da antecipação da tutela no novo Código de Processo 
Civil. Revista Eletrônica do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região: Edição Especial Novo Código 
de Processo Civil. v.4 n. 39, abril de 2015. p. 15 a 19. Disponível em: 
http://www.mflip.com.br/pub/escolajudicial/?numero=39. Acesso em: 25 de outubro de 2015. 
259 MITIDIERO. Autonomia e estabilização da antecipação da tutela no novo Código de Processo 
Civil. Revista Eletrônica do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região: Edição Especial Novo Código 
de Processo Civil. v.4 n. 39, abril de 2015. p. 15 a 19. Disponível em: 
http://www.mflip.com.br/pub/escolajudicial/?numero=39. Acesso em: 25 de outubro de 2015. 

http://www.mflip.com.br/pub/escolajudicial/?numero=39
http://www.mflip.com.br/pub/escolajudicial/?numero=39
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dois anos estabelecido no Código, “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”. 

Para Didier260, a estabilização da técnica adotada no Código brasileiro, 

mesmo após o decurso do prazo decadencial, não pode ser confundida com a coisa 

julgada. Na estabilização, tem-se efeitos de uma decisão como definitivamente 

estável, ao passo que a coisa julgada se refere à definitividade do conteúdo dessa 

decisão. Esse seria, inclusive, um ponto de divergência em relação à técnica 

monitória, que possibilita coisa julgada por ficção legislativa. 

A fim de traçar a tendência interpretativa adotada acerca do tema pelos 

tribunais brasileiro, ainda com os mesmos critérios já definido anteriormente, buscou- 

se por decisões do Superior Tribunal de Justiça e dos diversos Tribunais de Justiça 

estaduais e Tribunais Regionais Federais, fazendo-se uso das expressões “tutela 

provisória de urgência”, “antecedente”, “estabilização”, “coisa julgada”. 

 
3.3.4.1 As decisões sobre “tutela provisória de urgência”, “antecedente”, 

“estabilização”, “coisa julgada” 

 
Na busca com as expressões “tutela provisória de urgência”, 

“antecedente”, “estabilização”, “coisa julgada”, foram localizadas 23 decisões, dentre 

as quais apenas 11 tratavam sobre o procedimento antecedente para concessão da 

tutela antecipada e sua possibilidade de estabilização. No entanto, nenhuma das 

decisões enfrentou a correlação entre a estabilidade e a coisa julgada. Em razão da 

literalidade do Código261, é possível que referido debate permaneça no campo 

doutrinário. 

As decisões encontradas, contudo, reforçam alguns pontos já 

analisados e merecem ser citadas. Duas das decisões, proferidas pelo Tribunal de 

 
 
 
 

260 DIDDIER Jr. Fredie. BRAGA, Paula Sarno. DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria, Curso de Direito 
Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa 
julgada e antecipação dos efeitos da tutela, 11. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016. pp. 625 e 626 
261 Art. 304. [...] § 6o A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos 
respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação 
ajuizada por uma das partes, nos termos do § 2o deste artigo. BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março 
de 2015. Código de Processo Civil. 
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Justiça de Minas Gerais, já foram aqui analisadas262, motivo pelo qual não se tece 

maiores considerações. 

Três das decisões, por sua vez, duas proferidas pelo Tribunal de Justiça 

do Paraná e uma pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, versaram sobre a 

impossibilidade de estabilização em processo cuja petição inicial já requer a tutela 

definitiva do direito, indicando a opção do autor pelo procedimento incidental. Outras 

três, duas do Tribunal de Justiça e São Paulo e uma do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais, determinaram a impossibilidade de estabilização quando a petição inicial não 

a requer expressamente a aplicação do art. 304 do CPC. 

O acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento nº 2125373- 

51.2016.8.26.0000263, do Tribunal de Justiça de São Paulo, trata do agravo de 

instrumento como recurso capaz de impedir os efeitos da estabilização, indicando, de 

forma tangencial, o entendimento segundo o qual o instituto referido não é capaz de 

formar coisa julgada material: 

De outra banda, por basear-se a tutela antecipada na probabilidade, 
não significa que esta se torne imutável, mas apenas estável, já que a 
parte prejudicada com a medida poderá, se for de seu interesse, 
desarquivá-la, posto que a ausência do recurso extingue o processo, 
com a finalidade de provar a improcedência da demanda 
estabilizada.264 

 

Já o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 2138190- 

16.2017.8.26.0000, também do Estado de São Paulo, refere-se à hipótese na qual o 

juízo de primeira instância, apesar de conceder tutela antecipada de natureza 

antecedente, julgou pela impossibilidade de emenda da inicial, nos termos do artigo 

 
 

 
262 BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acórdão em Apelação Cível nº 1.0348.16.000489- 
4/001. Apelante: MUNICÍPIO DE JACUÍ - Apelada: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS, JOANA SOPHIA ROMEIRO. Relator: Heloisa Combat, Data de Julgamento: 03/11/2016, 
Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2016; BRASIL. Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais. Acórdão em Apelação Cível nº 1.0372.16.004006-2/001. Apelante: ESTADO DE 
MINAS  GERAIS  -  Apelada:  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DE  MINAS  GERAIS,  JÚLIA 
OLIVEIRA SANTOS. Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 09/11/2017, Câmaras Cíveis / 4ª 
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2017 
263 BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Acórdão em Agravo de Instrumento nº 2125373- 
51.2016.8.26.0000. Agravante: CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO - 
Agravado: LUCIANO FERNANDES PINHEIRO. Relator: Des. Maia da Rocha, Data de Julgamento: 
01/09/2016. 
264 Trecho extraído do acórdão. Inteiro teor em anexo. BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. 
Acórdão em Agravo de Instrumento nº 2125373-51.2016.8.26.0000. Agravante: CRED SYSTEM 
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO - Agravado: LUCIANO FERNANDES PINHEIRO. 
Relator: Des. Maia da Rocha, Data de Julgamento: 01/09/2016. 
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303, §1º265, após a citação do réu, aplicando o que dispõe o artigo 329, incisos I e II266. 

Conforme o Tribunal, os artigos 303 e 329 tratam de procedimentos distintos, não 

podendo ser confundidos, de modo que, no procedimento antecedente não se 

aplicaria o disposto no artigo 329. 

Por fim, localizou-se o acórdão proferido na Apelação Civil nº 0003893- 

81.2016.8.06.0038267, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Embora também 

não trate da coisa julgada em si, o Tribunal cearense reforça a tendência de 

interpretação literal do artigo 304 do CPC, indicando o agravo de instrumento como 

única impugnação passível de evitar a estabilização dos efeitos da tutela antecedente. 

Em sua fundamentação, a decisão também expressou o entendimento de que o 

procedimento antecedente não implica qualquer violação aos princípios da ampla 

defesa e do contraditório. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

265 Art. 303. [...] § 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. BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. 
266 Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, 
independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o 
pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a 
possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de 
prova suplementar. (grifo do autor) BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de 
Processo Civil. 
267 BRASIL. Tribunal de Justiça do Ceará. Acórdão em Apelação Cível nº 0003893- 
81.2016.8.06.0038. Apelante: BANCO DO BRASIL S/A - Apelado: CÍCERA LEODEGARIA JANUÁRIO 
E CLEIDIANO PAULINO DE LIMA. Relator: Des. Durval Aires Filho, Data de Julgamento: 23/05/2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art334
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art335
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4 O INSTITUTO DA ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NO 

PARADIGMA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 
A reflexão sobre o paradigma democrático e discursivo e sobre a visão de 

processo na política legislativa brasileira, associada à compreensão do funcionamento 

do instituto da estabilização, em si e na técnica positivada, permite avançar na 

compreensão acerca do propósito reformista do Código de 2015, em uma análise mais 

ampla de suas motivações, e das promessas que foram associadas à adoção da 

estabilização da tutela sumária estável pelo ordenamento nacional. O que se 

pretende, nesse momento, é incluir a visão reformista, bem como as propostas de 

efeitos pragmáticos para a efetividade do processo, nas conclusões sobre a 

adequação da estabilização da tutela antecipada ao paradigma elegido. 

 
4.1 O propósito reformista do Código de Processo Civil de 2015: tutela de 

direitos, celeridade e simplificação. 

 
O Código processual de 2015 é elaborado sob uma visão de processo 

enquanto meio de concretização de direitos. Conforme a exposição de motivos268, 

assinada pela Comissão de Juristas responsáveis por sua elaboração, o processo tem 

como função possibilitar o reconhecimento e a realização dos direitos no mundo 

empírico, harmonizando-se com as garantias constitucionais e o Estado Democrático 

de Direito. 

A compreensão da tutela dos direitos não se limita à idoneidade do 

processo para atender ao direito material, mas estrutura-se de maneira tecnicamente 

capaz de permitir a adequação entre as tutelas de direitos e as técnicas 

processuais269. Nesse sentido, o fim do processo seria encontrado nas necessidades 

do direito material, ou melhor, nos resultados materiais necessários para atendê-lo 

compreendidos como tutela jurídica270. A afirmação do escopo do processo na tutela 

 

 

268 BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Exposição de Motivos do Código de Processo 
Civil. Disponível em: < https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/512422/001041135.pdf>. 
Acesso em: 02 jan. 2018. 
269 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela de Urgência e Tutela de Evidência: soluções processuais 
diante do tempo da Justiça. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 11 
270 MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2004. pp. 114 e 115 
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de direitos não implica a mera realização dos direitos subjetivos ou a negação de seu 

caráter público, mas aponta a concretização dos direitos como legitimação social do 

processo271. 

O Código de 2015 não se propõe como uma ruptura em relação às reformas 

processuais da década de 1990, mas como um avanço, conservando-se “os institutos 

cujos resultados foram positivos, incluíram-se no sistema outros tantos que visam a 

atribuir-lhe alto grau de eficiência”272. A justificativa do novo sistema processual 

apresenta-se como uma organicidade sistêmica da disciplina processual 

comprometida com a tutela célere e eficiente dos direitos e com a técnica simplificada 

capaz de empregar funcionalidade ao processo marcado pela ausência de coesão que 

atingiu o Código de 1973273. 

Para Marinoni274, “a escola italiana do início do século XX teve o grande 

mérito de reconstruir o processo a partir de bases publicistas”, contudo, iniciou o 

afastamento do processo do direito material ao pensar a ação a partir de critérios 

unicamente processuais. O processo da “neutralidade”, para o autor, produziu 

sentenças que punham fim ao litígio processualmente estabelecido, mas não 

garantiam a tutela dos direitos. Seguindo o pensamento de evolução, o Código 

processual de 2015 surge com a promessa de eficiência e de tutela de direitos 

características daquilo que Didier275 denominou de “quarta fase do direito processual”, 

 
271 MITIDIERO, Daniel. A tutela dos direitos como fim do processo civil no Estado Constitucional. 
Revista de Processo: RePro. v. 39. n. 229. pp. 51-74. Mar. 2014. 
272 BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Exposição de Motivos do Código de Processo 
Civil. Disponível em: < https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/512422/001041135.pdf>. 
Acesso em: 02 jan. 2018. 
273 Esse é o espírito que marca a exposição de motivo do Código processual de 2015, como é possível 
perceber em diversos fragmentos: “O enfraquecimento da coesão entre as normas processuais foi uma 
consequência natural do método consistente em se incluírem, aos poucos, alterações no CPC, 
comprometendo a sua forma sistemática. A complexidade resultante desse processo confunde-se, até 
certo ponto, com essa desorganização, comprometendo a celeridade e gerando questões evitáveis (= 
pontos que geram polêmica e atraem atenção dos magistrados) que subtraem indevidamente a atenção 
do operador do direito.”; “Sem prejuízo da manutenção e do aperfeiçoamento dos institutos introduzidos 
no sistema pelas reformas ocorridas nos anos de 1992 até hoje, criou-se um Código novo, que não 
significa, todavia, uma ruptura com o passado, mas um passo à frente. Assim, além de conservados os 
institutos cujos resultados foram positivos, incluíram-se no sistema outros tantos que visam a atribuir- 
lhe alto grau de eficiência.”; “O novo Código de Processo Civil tem o potencial de gerar um processo 
mais célere, mais justo, porque mais rente às necessidades sociais e muito menos complexo.”; [...] 
BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Exposição de Motivos do Código de Processo 
Civil. Disponível em: < https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/512422/001041135.pdf>. 
Acesso em: 02 jan. 2018. 
274 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela de Urgência e Tutela de Evidência: soluções processuais 
diante do tempo da Justiça. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. 
275 DIDDIER JR., Fredie. Teoria do processo e Teoria do Direito: o neoprocessualismo. Texto 
disponibilizado pelo autor. Disponível em: < 
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ou neoprocessualismo, ou, ainda, em alusão à teoria de Carlos Alberto Álvaro de 

Oliveira, formalismo-valorativo. Para o autor, a evolução processual seguiu o 

paradigma teórico do neoconstitucionalismo e passou a perceber o processo com 

base nos valores constitucionais protegidos na pauta dos direitos fundamentais. 

A partir dos marcos teórico, histórico e filosófico do neoconstitucionalismo, 

Eduardo Cambi276 baseia o neoprocessualismo no “direito fundamental ao processo 

justo”, ou “acesso à ordem jurídica justa”, que permita não apenas o ingresso em juízo, 

mas a observância das garantias do devido processo, a participação dialética e a 

construção da técnica adequada ao direito material. No mesmo trabalho, dando 

seguimento ao pensamento, afirma que o direito ao processo justo é sinônimo de 

tutela célere, efetiva e adequada, de modo que “a adoção do procedimento ordinário, 

prevista no Código de Processo Civil, deve ser a exceção, não a regra, e ser utilizado 

tão somente quando não houver, no ordenamento jurídico, outros instrumentos 

processuais mais adequados à realização do direito material”. 

O formalismo-valorativo de Carlos Alberto Oliveira, que Didier considera 

sinônimo do neoprocessualismo277, afirma o processo como instrumento de realização 

de valores, como direito constitucional aplicado. Para o autor, garantismo e eficiência 

devem ser considerados em adequada proporcionalidade ao caso concreto, em uma 

escolha à “valoração dos interesses a tutelar”, atingindo-se assim “um processo na 

medida do homem, posto realmente ao serviço daqueles que pedem justiça”278. 

A promessa de um processo comprometido com a tutela dos direitos, 

contudo, vem atrelada a uma concepção de eficiência que se vincula à noção de 

 

https://www.academia.edu/225914/Teoria_do_Processo_e_Teoria_dos_Direitos>. Acesso em: 15 jan. 
2018. 
276 CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo. Revista do Programa de Pós-
graduação em Direito da Universidade Federal da Bahia. vol. 2. n. 17. Ano 2008. Salvador, Bahia. 
277 Há uma diferença básica muito marcante entre as ideias de Carlos Alberto Álvaro de Oliveira e os 
marcos teóricos do neoconstitucionalismo que nos permite diferenciar o formalismo- valorativo do 
neoprocessualismo: o formalismo-valorativo assume uma visão de limitação do poder estatal por meio 
do devido processo e do contraditório de acordo com a qual existe um formalismo virtuoso, não 
excessivo, que impede o arbítrio; ao contrário do neoprocessualismo, que parece conferir ao magistrado 
a tarefa de concretização das promessas constitucionais no processo, permitindo, conforme as críticas 
mais recorrentes, decisões que se limitem a conceitos abertos. Essa diferença é muito importante para 
o que se desenvolve como processo dialogal, se como dialogal e cooperativo ou como dialogal dirigido 
pelo magistrado em postura assimétrica e superior às partes. Contudo, nesse momento, permite-se 
usar a similitude das correntes, como indicada por Didier, para demonstrar o espírito de tutela de direitos 
assumido pelo processo após a abertura democrática no Brasil. 
278 OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro. O Processo Civil na Perspectiva dos Direitos Fundamentais. Texto 
disponibilizado pela Academia Brasileira de Direito Processual Civil. Disponível em: < 
http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/Carlos%20A%20A%20de%20Oliveira(6)%20- 
%20formatado.pdf> Acesso em: 15 jan. 2018. 

https://www.academia.edu/225914/Teoria_do_Processo_e_Teoria_dos_Direitos
http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/Carlos%20A%20A%20de%20Oliveira(6)%20-%20formatado.pdf
http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/Carlos%20A%20A%20de%20Oliveira(6)%20-%20formatado.pdf
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celeridade na prestação jurisdicional, evidenciando-se o esforço legislativo para 

possibilitar um processo rápido através da técnica. Para Picardi e Nunes279, a reforma 

aponta para a “discussão superficial”280 sobre a melhoria do sistema de justiça 

brasileiro pela mera alteração legislativa, tratando-se apenas das consequências do 

déficit de funcionalidade sistêmica e indicando a opção por técnicas que apontam “tão 

somente à busca neoliberal de uma justiça de números e não a uma adequação ao 

modelo constitucional e democrático da aplicação dos direitos”281. 

Conforme afirma Fux282, a Comissão de juristas responsável pela redação 

do Código não precisou de “aprofundamento técnico intenso” para identificar as três 

grandes causas da morosidade processual: (i) as formalidades excessivas advindas 

da desconfiança iluminista em relação ao judiciário; (ii) a alta litigiosidade decorrente 

da consciência sobre os direitos após a Constituição democrática de 1988; (iii) o 

sistema recursal “pródigo” que “por questão jusfilosóficas e históricas” legitimam a 

atuação jurisdicional diante da falibilidade dos julgadores. 

É com as promessas de simplificação, celeridade e efetividade, 

enfrentando-se as causas identificadas para a morosidade, que o Código assume 

como objetivos principais 

1) estabelecer expressa e implicitamente verdadeira sintonia fina com a 
Constituição Federal; 2) criar condições para que o juiz possa proferir decisão 
de forma mais rente à realidade fática subjacente à causa; 3) simplificar, 
resolvendo problemas e reduzindo a complexidade de subsistemas, como, 
por exemplo, o recursal; 4) dar todo o rendimento possível a cada processo 
em si mesmo considerado; e, 5) finalmente, sendo talvez este último objetivo 
parcialmente alcançado pela realização daqueles mencionados antes, 
imprimir maior grau de organicidade ao sistema, dando-lhe, assim, mais 
coesão283. 

 

A promessa de concretização de direitos pela técnica célere e simplificada 

é temperada no Código pelas normas fundamentais elencadas no Livro I, Título Único, 

 

279 PICARDI, Nicola. NUNES, Diego. O Código de Processo Civil Brasileiro: Origem, formação e 
projeto de reforma. Revista de Informação Legislativa. v. 48. n. 190. pp. 93-120. Abr./jun. 2011. 
280 PICARDI, Nicola. NUNES, Diego. O Código de Processo Civil Brasileiro: Origem, formação e 
projeto de reforma. Revista de Informação Legislativa. v. 48. n. 190. pp. 93-120. Abr./jun. 2011. 
281 A crítica dos autores é feita em contexto de discussão sobre a sistemática dos precedentes adotada 
pelo código, discutido-se a mera importação do common law, contudo, a lógica trabalhada aplica-se à 
opção pela estabilidade da tutela proferida em procedimento antecedente para fins de encerramento 
rápido e quantitativo de processos. 

282 FUX, Luiz. O Novo Processo Civil. Revista do TST, Brasília. vol. 80. n. 4. pp. 264 – 290. Out/dez 
2014. 
283 BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Exposição de Motivos do Código de Processo 
Civil. Disponível em: < https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/512422/001041135.pdf>. 
Acesso em: 02 jan. 2018. 
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que indicam, em consonância com a Constituição e o Estado Democrático de Direito, 

a atenção ao processo dialógico na interpretação legal. Dierle Nunes284 aponta que o 

Código assume uma postura contra-fática ao impor aos sujeitos processuais, julgador 

inclusive, comportamentos calcados na boa-fé objetiva acrescidos de mecanismos de 

fiscalização de condutas não cooperativas. 

Nesse sentido, assume singular importância o artigo 10 que impossibilita 

ao magistrado proferir decisão “com base em fundamento a respeito do qual não se 

tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria 

sobre a qual deva decidir de ofício”285, bem como o artigo 489, §1º, inciso IV, que 

determina a nulidade da decisão que não enfrenta “todos os argumentos deduzidos 

no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”286. Para 

Nunes287, referidos dispositivos impõem ao magistrado não apenas o dever de tomar 

conhecimento das razões das partes, mas de considerá-las séria e detidamente na 

construção e fundamentação da decisão. 

A marca da dialogicidade é expressa também nas normas fundamentais 

dos artigos 4º a 7º do Código, de acordo com os quais as partes têm direito à tutela 

jurídica em prazo razoável e o dever de colaborar para a decisão justa em tempo 

razoável, comportando-se mediante boa-fé objetiva e assegurada a paridade de 

tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais. 

O Código de 2015, para Streck288, indica a opção legislativa pela eliminação 

 
284 NUNES, Dierle. A função contra-fática do direito e o Novo CPC. Revista do advogado / 
Associação dos Advogados de São Paulo (AASP). vol. 35. n. 126. pp. 53–57. Maio, 2015. 
285 Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito 
do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria 
sobre a qual deva decidir de ofício. BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de 
Processo Civil. 
286 Art. 489. São elementos essenciais da sentença: [...] § 1o Não se considera fundamentada qualquer 
decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução 
ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - 
empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no 
caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar 
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada 
pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus 
fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles 
fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela 
parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do 
entendimento. (grifo do autor) BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo 
Civil. 
287 NUNES, Dierle. A função contra-fática do direito e o Novo CPC. Revista do advogado / 
Associação dos Advogados de São Paulo (AASP). vol. 35. n. 126. pp. 53–57. Maio, 2015. 
288 STRECK, Lenio Luiz. O novo Código de Processo Civil (CPC) e as inovações hermenêuticas: 
o      fim      do      livre       convencimento       e       a       adoção  do integracionismo dworkiano. Revista 
de Informação Legislativa. vol. 52. n. 206. pp. 33 – 51. 2015.  
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do livre convencimento do magistrado289. Supera-se, assim, conforme o autor, a 

vinculação do processo à interpretação do direito dependente de um sujeito 

cognoscente que atrela o caráter publicista do processo à figura do juiz. A mitigação 

do protagonismo do magistrado no processo significa, pois, o caminho para o 

paradigma da intersubjetividade290 e da discursividade, na compreensão sobre 

democracia, sobre estado, sobre autonomia do direito e sobre a correlação entre tais 

categorias. 

Ao mesmo tempo em que assume a eficiência e toda sua carga 

neoliberal291 como bandeira, o Código compromete-se com a dialogicidade como 

princípio de legitimidade da prestação jurisdicional. A visão dialogal de processo 

apresenta-se como consequência de princípios elegidos pela Constituição, conforme 

expressamente nos informa o artigo 1º do CPC292. Essa visão, contudo, não deve 

permitir à técnica processual a tendência de mitigação da construção participada das 

decisões em prol da celeridade, em alegada ponderação de valores. É preciso 

conceber, pois, que a construção coparticipada da atuação estatal por meio da 

jurisdição, em igualdade de condições, assim como o acesso à justiça e os direitos 

fundamentais, mais que valor constitucional, é condição de possibilidade ao Estado 

Democrático garantida pelo processo. 

Para Didier, o processo dialogal e cooperativo apresenta-se como paritário 

em sua condução e assimétrico na tomada de decisão, mas, sempre baseado em 

deveres de esclarecimento, lealdade e proteção293. Um processo verdadeiramente 

democrático, contudo, é dialogal também na construção da decisão, de modo que, 

 
 

289 A superação indicada por Streck revela-se na eliminação da expressão livremente dos artigos 
371(Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver 
promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.), bem como pela 
alteração dos artigos 394 e 480 que originalmente previam a livre apreciação do magistrado sobre a 
confissão extrajudicial e sobre a prova pericial. 
290 STRECK, Lenio Luiz. O novo Código de Processo Civil (CPC) e as inovações hermenêuticas: 
o fim do livre convencimento e a adoção do integracionismo dworkiano. Revista de Informação 
Legislativa. vol. 52. n. 206. pp. 33 – 51. 2015.  
291 Faz-se aqui menção às críticas tratadas no Capítulo 1 desse trabalho em relação à eficiência 
numérica, quantitativa, do processo, despida de preocupações sólidas em relação à qualidade da 
prestação jurisdicional. 
292 Art. 1o O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas 
fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as 
disposições deste Código. BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. 
293 Para o autor, o dever de esclarecimento está na clareza e coerência das demandas, o de lealdade 
na boa-fé e o de proteção na responsabilidade sobre eventuais danos. DIDDIER JR.,Fredie Os três 
modelos de direito processual: inquisitivo, dispositivo e cooperativo. Revista de Processo: RePro, 
vol.6. n.198. pp.213 – 225. Ago. 2011. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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apesar de este ser um papel de desempenho de poder exclusivo ao julgador, o seu 

julgamento condiciona-se ao debate e às razões travadas pelas partes. Não há, no 

processo democrático, um mero exercício de poder pela autoridade competente, há a 

revelação de uma decisão dialogicamente construída por meio do processo realizada 

em ato da autoridade competente. 

Mais que garantia da tutela de direitos, o processo é mecanismo de controle 

das decisões, é mecanismo da democracia que permite ao jurisdicionado participar da 

elaboração da decisão que o atinge294. É o fundamento democrático da atuação 

jurisdicional porque baseia-se na formação dialogal da vontade estatal e na 

racionalidade dessa decisão por meio de sua fundamentação. Fundamentação essa 

que não se deve apresentar como livremente motivada, mas exaustivamente 

fundamentada nas razões das partes. 

Além de valor ou princípio que orienta a interpretação legal, a construção 

dialogal das decisões é, portanto, requisito essencial à atuação estatal de forma 

democrática por meio da jurisdição. De tal sorte, mesmo diante da importância e da 

urgência na tutela de direitos que permitem postecipar o contraditório, este permanece 

como indispensável à atuação democraticamente legítima. Quando eliminado, a 

atuação jurisdicional do Estado, e o próprio juízo de urgência dessa atuação, legitima- 

se pela mera autoridade do julgador. 

 
4.2 A estabilização da tutela de urgência e a promessa de efetividade e 

celeridade processual295
 

 
A abertura democrática no Brasil e as promessas da Constituição de 1988 

possibilitaram à política legislativa sobre o direito processual uma postura de 

concretização de direitos, de instrumento capaz de, por meio da técnica, garantir ao 

 

294 STRECK, Lenio Luiz. O novo Código de Processo Civil (CPC) e as inovações hermenêuticas: 
o fim do livre convencimento e a adoção do integracionismo dworkiano. Revista de Informação 
Legislativa. vol. 52. n. 206. pp. 33 – 51. 2015.  
295 As ideias e conclusões trabalhadas nesse tópico são fruto de uma análise comparativa entre (i) o 
Projeto de Lei nº 186/2005 do Senado, disponível em anexo; (ii) a Ata da 10ª Reunião da Comissão de 
Juristas “Novo Código Civil”, de 22 de abril de 2010, disponível no site do Senado e referenciada a 
seguir; (ii) o texto do Código de Processo Civil aprovado pelo Senado e enviado à Câmara dos 
Deputados para revisão, também disponível no site do Senado; (iii) o texto Substitutivo da Câmara para 
p Código de Processo Civil enviado ao Senado em 2014; (iv) o Parecer da Comissão Temporário do 
Código de Processo Civil no Senado sobre o Substitutivo da Câmara dos Deputados (SCD) ao Projeto 
de Lei do Senado (PLS) nº 166, de 2010, disponível no site do Senado; (v) a Exposição de Motivos do 
Código de Processo Civil de 2015; (vi) e o texto consolidado do Código de Processo Civil de 2015. 
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jurisdicionado o acesso à tutela jurídica justa. Junto à visão de processo enquanto 

tutela de direitos, também assume protagonismo a necessidade de eficiência para o 

processo que, conforme já debatido, atrela-se ao antagonismo entre morosidade e 

celeridade. É nesse contexto que as tutelas diferenciadas de direito, para além da 

clássica cautelar, assumem papel de relevo na práxis enquanto possibilidade de 

alcance efetivo, no sentido de rápido e eficaz, à prestação jurisdicional. 

A implementação da tutela antecipada no Código de 1973, com as reformas 

processuais da década de 1990, representaram um avanço na técnica em direção ao 

comprometimento com a tutela dos direitos. Inserida incidentalmente no 

procedimento, possibilita um exercício postecipado do contraditório, quando 

concedida no início do processo, e não apresenta maiores interferências quando 

concedida em seu curso. Representa a técnica processual que atende ao direito e 

garante a construção dialogal de uma decisão definitiva. Responde pela efetividade 

da prestação jurisdicional, mas com precariedade e provisoriedade. 

O instituto da estabilização, apesar de referir-se às tutelas de urgência, 

surge no ordenamento brasileiro mais voltado à promessa de simplificação do 

procedimento e redução da quantidade de processos do que propriamente à garantia 

de direitos. 

Ainda sob a vigência do Código de 1973, o instituto da estabilização foi 

ensaiado pelo Projeto de Lei nº 186/2005 do Senado Federal, enviado ao Congresso 

pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual e idealizado por Ada Pelegrini Grinover 

juntamente com o grupo de trabalho composto por José Roberto dos Santos Bedaque, 

Kazuo Watanabe e Luiz Guilherme Marinoni. Antes disso, o Instituto já havia 

idealizado apresentar a proposta de estabilização com os projetos referentes à 

execução provisória, em 1997, mas não levou a ideia adiante. 

Conforme aduz Grinover, a estabilização tem inspiração nos sistemas 

francês e italiano e assemelha-se à técnica monitória. Contudo, para a autora, a 

legislação brasileira deveria avançar em relação às técnicas similares a fim de que a 

tutela se estabilize não apenas na qualidade de título executivo, mas seja revestida pela 

força da coisa julgada, optando-se pela prevalência do consenso e pela autonomia da 

vontade das partes296. 

 
 

296 GRINOVER, Ada Pellegrini. Mudanças estruturais no processo brasileiro. Revista de Direitos e 
Garantias fundamentais. n. 1. pp. 197-223. 2006. 
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De acordo com Ada Grinover297, a finalidade do processo reside, em sua 

dimensão jurídica, na atuação da vontade do direito objetivo e, em suas dimensões 

social e política, na pacificação com justiça e na participação no processo e pelo 

processo. Para atingir tais objetivos, a técnica processual deve ser revisitada. A 

renovação do processo demanda, para a autora, “um reforço dos poderes do juiz, no 

qual as reformas brasileiras depositaram sua confiança”. O processo clássico, assim, 

teria sido “corroído” por novas estruturas as quais se preocupam com um processo de 

resultados, demandando maiores mudanças estruturais298. 

Na elaboração do Projeto de Lei que veio a originar o Código de Processo 

Civil de 2015, Humberto Theodoro Jr. apresentou à Comissão de Juristas formada no 

Senado Federal uma proposta de adoção do instituto da estabilização da tutela 

antecipada também publicamente inspirada nos códigos francês e italiano que, 

posteriormente, fundiu-se com a proposta de Ada Grinover. O resultado, após a 

tramitação legislativa e a substituição do projeto formulado no Senado, Projeto de Lei 

do Senado nº 166, de 2010, pelo Substitutivo da Câmara dos Deputados, em 2014, 

culminou em técnica bastante próxima à monitória prevista no Código de 1973. A 

proposta de Humberto Theodoro Jr. foi discutida pela Comissão Especial de Juristas 

na 10ª Reunião para elaboração do Código Processual, em 10 de junho de 2010, cujo 

debate foi integralmente documentado em ata. Na ocasião, ficou claro que a adoção do 

instituto pelo ordenamento brasileiro tinha por objetivo atender à promessa de 

celeridade e de diminuição da quantidade de processos no Judiciário: 

SR. JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA: Isso. Eu acho que essa ideia é 
perfeita. Eu acho que desafoga. Quantas vezes eu ajuizei a ação 
principal desnecessariamente. 
SRA. TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER: Então, quantos nós 
somos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então já passou. (...) 
SR. ADROALDO FURTADO FABRÍCIO: Mas aqui é uma coisa que 
acho que ninguém vai se opor. Não tem porque. 
SR. HUMBERTO THEODORO JÚNIOR: Essa solução atende ao 
ideário da reforma, do novo Código que é de reduzir a duração do 
processo... 
SRA. TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER: Sem Comprometer 
garantias. 
SR. ADROALDO FURTADO FABRÍCIO: Inclusive, abolir processos 
inúteis. 
SRA. TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER: Claro. 
SR. ADROALDO FURTADO FABRÍCIO: Processos que seriam 
inúteis. 

 

297 GRINOVER, Ada Pellegrini. Mudanças estruturais no processo brasileiro. Revista de Direitos e 
Garantias fundamentais. n. 1. pp. 197-223. 2006. 
298 GRINOVER, Ada Pellegrini. Tutela jurisdicional diferenciada: antecipação e sua estabilização. 
Revista de Processo. vol. 30. n.121. p. 11. Mar, 2005. 
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SR. HUMBERTO THEODORO JÚNIOR: Então, aqui, essa ação 
principal, como ela existe hoje, ela é uma bobagem em muitos casos, 
e um custo desnecessário e até uma impossibilidade, porque não tem 
objeto para por nela quando as partes já não têm mais litígio299. 

 

Na exposição de motivos referente à versão sancionada do Código300, a 

Comissão de Juristas do Senado indica institutos relacionados a cada um dos 5 

objetivos listados para a legislação. O instituto da estabilização é apresentado como 

mecanismo capaz (i) de possibilitar a simplificação, resolvendo problemas e reduzindo 

a complexidade do subsistema das tutelas de urgência; (ii) e de dar todo o rendimento 

possível a cada processo em si mesmo considerado; voltando-se a dois dos objetivos 

estabelecidos. 

Mesmo que não houvesse no processo legislativo diversas indicações 

de que o instituto da estabilização se relaciona mais às noções de simplificação, 

eficiência e celeridade do que propriamente à proteção e tutela de direitos, é isso que 

revela sua estrutura técnica. A proteção ao direito satisfaz-se pela concessão da tutela 

antecipada, a estabilização dessa tutela, por sua vez, surge em momento posterior 

para o fim de encerrar o procedimento, diminuir a litigiosidade, alcançar a pacificação 

mesmo que sem a definitividade imediata da decisão jurisdicional. 

Quando ensaiada e quando efetivamente implementada no 

ordenamento brasileiro, a estabilização sempre esteve atrelada com a ideia de 

efetividade vinculada à celeridade e com a ideia de simplificação vinculada à 

diminuição de processos. Não há, aqui, um desmerecimento em relação ao propósito 

da técnica, mas uma adequada diferenciação entre esta e as promessas de 

concretização de direitos das tutelas diferenciadas. A estabilização propõe-se a somar 

à tutela antecipada, conferindo-lhe menor complexidade em alternativa ao 

procedimento ordinário, mas não se coloca como indispensável à concretização do 

direito material. 

É possível, ainda, verificar duas diferenças de enorme importância para 

o problema sob análise entre a proposta inicial do IBDP e os artigos 303 e 304 do 

 

299 Ata da 10ª Reunião da Comissão de Juristas, Responsável pela elaboração de Anteprojeto de 
Código de Processo Civil, Instituída pelo Ato nº 379, de 2009. Realizada no dia 22 de abril de 2010, às 
09 horas e 51 minutos. Diário do Senado Federal. Ano LXV. n. 088. Quinta-feira, 10 de junho de 2010. 
Brasília, DF. 
300 BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Exposição de Motivos do Código de Processo 
Civil. Disponível em: < https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/512422/001041135.pdf>. 
Acesso em: 02 jan. 2018. 
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Código de 2015, quais sejam: a formação prévia do contraditório e a formação da 

coisa julgada. 

O Projeto de Lei nº 186/2005301, antes de disciplinar o procedimento da 

estabilização, a qual seria possível de forma incidental e antecedente, acrescia a 

exigência do contraditório, com mitigação possível apenas em casos de extrema 

urgência: 

Art. 1º Dê-se aos §§ 4º e 5º do art. 273 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973 (Código de Processo Civil), a seguinte redação: 
“Art. 273 ........................................................................... 
(...) 
§ 5º Na hipótese do inciso I deste artigo, o juiz só concederá a tutela 
antecipada sem ouvir a parte contrária em caso de extrema urgência 
ou quando verificar que o réu, citado, poderá torná-la ineficaz. 
..................................................................................(NR)”. 

 

De igual modo, o procedimento estabelecido no Projeto de Lei nº 166/2010 

do Senado unificava as medidas de urgência satisfativas ou cautelares, 

estabelecendo, como regra, a oportunidade de contestação antes do proferimento da 

decisão. Inserida no capítulo denominado “Do Procedimento e das Medidas de 

Urgência” e na Seção “Das medidas de urgência requeridas em caráter antecedente”, 

a possibilidade de estabilização encontrava-se em contexto de sumarização com 

observância ao contraditório. 

No procedimento antecedente unificado, o texto produzido no Senado 

previa a oportunidade de contestação e indicação de provas pelo demandado. O rito 

seguia-se pela contestação no prazo de cinco dias acrescida de designação de 

audiência para instrução e julgamento imediato, optando-se por um procedimento 

simplificado, com formação do contraditório e de mínima instrução processual, além 

de forte oralidade. Previa-se, ainda, o prazo de cinco dias para decisão do magistrado 

com presunção de veracidade das alegações autorais na hipótese em que o réu, 

oportunizada sua manifestação, não a faz. 

No procedimento do texto consolidado do Código, referente à tutela 

antecipada antecedente, contudo, o contraditório só poderá ser exercido na hipótese 

de impugnação que, no sentido literal da norma, ocorre apenas em sede recursal, uma 

vez concedida a medida de urgência. O procedimento, em si, assemelha-se ao 

 
 

301 BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei nº 186, de 2005. Ementa: Modifica os §§ 4º e 5º do art. 
273, e acrescenta os arts. 273-A, 273-B, 273-C e 273-D à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código 
de Processo Civil), para permitir a estabilização da tutela antecipada. Inteiro teor em anexo. 
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proposto em 2005, contudo, não traz em seu bojo a norma geral que determina a 

prevalência do contraditório salvo extrema urgência. 

Em compensação, o projeto de 2005 expressamente estabelecia a 

formação de coisa julgada da decisão no procedimento sumário que, caso proferida 

sem a oitiva do réu, implicaria na imutabilidade não apenas dos efeitos, mas do próprio 

direito que subjaz à decisão, mesmo sem formação alguma do contraditório. Essa 

questão foi ponto de discussão na Comissão de Juristas responsável pelo Projeto de 

Lei nº 166/2010, com menção clara ao procedimento pensado por Ada Grinover302. 

A redação do Código, desde a primeira versão, optou por expressamente 

proibir a formação da coisa julgada em relação à decisão estabilizada. A discussão 

sobre o assunto no processo legislativo seguiu um perfil menos teórico e mais 

pragmático, assumindo-se que a opção pela coisa julgada implica em estímulo à 

impugnação pelo réu, esvaziando a promessa de diminuição da litigiosidade. 

O projeto elaborado no Senado também não estabelecia prazo decadencial 

para o direito de ação referente à cognição exauriente. O prazo para a proposição da 

ação considerada principal, ou de cognição exauriente, é trazido no Projeto de 2005, 

com menção à 60 (sessenta) dias para ajuizamento sob pena de formação da coisa 

 
 

302 SR. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE: Não vai fazer coisa julgada? SRA. TERESA 
ARRUDA ALVIM WAMBIER: Não. SR. JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA: Não. A gente leu. Está ali 
atrás, ali na frente. SR. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE: Primeira... A Ada vai cair 
matando. SR. JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA: Não. [falas sobrepostas] SR. HUMBERTO 
THEODORO JÚNIOR: Porque o mundo inteiro está... SR. JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA: Não 
pode. SR. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE: Eu também discordo dessa posição. Faz coisa 
julgada. SRA. TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER: Muito parecida com a da Ada, só que a da Ada 
faz coisa julgada. SR. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE: O que é para ela é a grande 
novidade em relação ao direito mundial. SR. JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA: Mas se disser que faz 
coisa julgada, o réu sempre vai responder. SR. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE: Não, Didi, 
você não está entendendo. Eu sei porque eu participei da... Ela faz muita questão da coisa julgada, 
porque essa seria a peculiaridade da tutela de urgência no Direito Brasileiro em relação ao mundo. SR. 
JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA: Às outras. SRA. TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER: Aqui no 
Brasil ainda é muito perigoso. SR. JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA: Não, mas em qualquer lugar. Na 
Itália, pelo menos, não é assim. SR. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE: Nenhum lugar, o 
francês, nas hipóteses da Itália, não há coisa julgada. SR. JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA: Não, eu 
acho que não pode ter coisa julgada. SRA. TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER: Mas por que 
[ininteligível]. SR. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE: Não, não quero por nada, só estou 
mencionando que esse vai ser um ponto de atrito com o Instituto. SR. ADROALDO FURTADO 
FABRÍCIO: A Ada que nos telefones, então, e discuta o assunto. SRA. TERESA ARRUDA ALVIM 
WAMBIER: [falas sobrepostas] levantado isso aí. SR. JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA: Eu acho que 
já é um grande passo para ver isso. SR. ADROALDO FURTADO FABRÍCIO: Eu só faria um reparo a 
esse §1º, voltando a ele, que é o seguinte: essa parte final aí eu acho que sobrecarrega o texto e... [...] 
Ata da 10ª Reunião da Comissão de Juristas, Responsável pela elaboração de Anteprojeto de 
Código de Processo Civil, Instituída pelo Ato nº 379, de 2009. Realizada no dia 22 de abril de 2010, às 
09 horas e 51 minutos. Diário do Senado Federal. Ano LXV. n. 088. Quinta-feira, 10 de junho de 2010. 
Brasília, DF. 
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julgada. No contexto de elaboração do Código de 2015, apenas foi inserido pelo 

projeto Substitutivo da Câmara dos Deputados que prevê o prazo de dois anos para 

ajuizamento da ação tida como principal. A partir das modificações implementadas 

pelo Substitutivo, o procedimento inicialmente pensado para todas as espécies de 

tutela de urgência, passou a disciplinar apenas as tutelas cautelares. As cautelares, 

por sua vez, na nova sistematização, foram excluídas da previsão legal de 

estabilização. 

Ao optar pela técnica da estabilização sem a devida formação do 

contraditório, o Novo Código parece assumir que o sistema de justiça brasileiro não é 

capaz de ser eficiente na condução do processo com espaço dialogal diante da 

urgência, resolvendo tal problema por meio de uma ruptura com a legitimação 

democrática da decisão judicial. Não se seguiu a inspiração francesa, que confia, por 

exemplo, na oralidade para possibilitar uma resposta rápida e comparticipada na 

prestação jurisdicional não exauriente e estável. Não se seguiu a inspiração italiana, 

que, apesar de abdicar ao contraditório, não limita a possibilidade de rediscussão da 

prestação jurisdicional não exauriente a um prazo decadencial de natureza 

processual, mas respeita a prescrição e decadência do direito material que lhe é 

objeto. Seguiu-se, contudo, a técnica monitória para implementar um instituto cuja 

inspiração é de aplicação geral. Seguiu-se a técnica pensada para garantir direitos 

que, além de evidentes e materialmente amparados em prova documental, referem- 

se unicamente a questões monetárias e indiscutivelmente disponíveis. 

 
4.3 A adequação da estabilização da tutela de urgência ao Estado Democrático 

de Direito: uma diretriz interpretativa 

 
A concepção aqui trabalhada, que toma o Estado Democrático de Direito, 

em sua relação de coordenação entre Estado, Direito e Democracia, concebe o 

processo como instância de procedimentos institucionalizados que, por meio da 

coparticipação em igualdade, respeitando-se as categorias de direito que geram o 

próprio código jurídico, permite a construção racional e democrática da vontade estatal 

expressa na atividade jurisdicional. 

Não se pretende ignorar o caráter instrumental da atividade processual ou 

sua promessa de concretização de direitos, ambos inerentes ao Estado 
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Constitucional. Contudo, propõe-se compreender a construção coparticipada das 

decisões como indispensável à legitimidade democrática do processo e ao processo 

enquanto fator de legitimação democrática da jurisdição. 

O instituto da estabilização da tutela de urgência satisfativa, da tutela 

antecipada ou tutela sumária satisfativa, seja qual for a nomenclatura adotada, 

revelou-se ascendente em um contexto de busca por maior concretização dos direitos 

ampliados no Estado Constitucional, porém, motivado pela promessa de efetividade 

enquanto processo rápido e simples, não como necessária à tutela dos direitos. O 

instituto e sua motivação, por si só, mesmo que não se revele com o mesmo propósito 

da tutela antecipada a qual pretende tornar estável, não demonstrou incompatibilidade 

com a concepção de processo concebida a partir de um paradigma discursivo e 

democrático. 

Ao longo do trabalho demonstrou-se variações de técnicas processuais 

adotadas para a implementação do instituto da estabilização, não apenas no 

ordenamento estrangeiro, mas nas próprias propostas legislativas levantadas antes 

da positivação do procedimento contido nos artigos 303 e 304 do Código de 2015. 

Percebeu-se que ao instituto da estabilização, por si só, não é inerente a ausência do 

contraditório na construção da decisão passível de se tornar estável. No référé 

francês, por exemplo, prevê-se a oportunidade de coparticipação na construção da 

vontade estatal em procedimento simplificado e marcado pela oralidade. 

A técnica positivada, contudo, optou por tornar possível a imutabilidade de 

uma decisão proferida em procedimento que não oportuniza o contraditório. O texto 

legal, como já abordado, abre possibilidade de impugnação da decisão em sede 

recursal, adotando um contraditório que não é propriamente diferido, mas confundido 

com o direito de revisão jurisdicional. Essa confusão de institutos traz como 

consequência prática ao réu não apenas a impossibilidade de influência na decisão 

de primeira instância, como também a restrição ao duplo grau de jurisdição. 

Junto ao problema da potencial imutabilidade da decisão não coparticipada, 

aqui entendida não apenas como aquela em que não houve coparticipação, mas que 

não possibilitou tal participação, diversas outras questões interpretativas quanto ao 

instituto foram levantadas ao longo da pesquisa. Com o intuito de desenvolver um 

pensamento interpretativo coerente com o paradigma de análise, essas questões 

serão agora retomadas. 
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Antes de pormenorizar a interpretação dos artigos 303 e 304 do CPC de 

2015, importante estabelecer a diretriz geral alcançada com as reflexões do trabalho 

em consonância ao que se compreende por processo em sua importância 

democrática: o processo, além de instrumental em relação ao direito material, 

apresenta-se como fator de legitimidade democrática da atuação jurisdicional ao 

mesmo tempo em que se legitima pela construção da vontade estatal por meio da 

coparticipação dos sujeitos processuais em igualdade de chances, para além da mera 

autoridade do poder julgador, a fim de possibilitar a manifestação da vontade estatal 

racionalmente fundamentada por meio da decisão jurisdicional. 

A diretriz geral nos indica como interpretar os institutos processuais em um 

paradigma discursivo e democrático, prezando-se por uma vontade estatal que não 

se justifique pela mera autoridade conferida ao julgador enquanto representante do 

poder estatal. Diversas situações, contudo, em especial as situações consideradas de 

urgência, exigem a atuação impositiva célere sem formação dialogal prévia. A 

legitimidade de tais decisões sem formação dialogal encontra amparo na proteção a 

direitos fundamentais também concebidos como pressupostos ao código jurídico. No 

entanto, por mais que a urgência postecipe a legitimação dialogal da vontade estatal, 

não a elimina. De tal sorte, as técnicas processuais e suas interpretações possíveis, 

no Estado Democrático de Direito, encontram como orientação a construção dialogal 

enquanto condição de legitimidade democrática. 

No que se refere à estabilização da tutela antecipada e à técnica adotada 

pelo Código processual brasileiro, ciente da importância e da motivação pragmática 

do instituto, deve-se considerar, para além da orientação interpretativa indicada, a real 

possibilidade de alcance da efetividade almejada, enquanto celeridade, simplificação 

e diminuição quantitativa de processos. No entanto, ao se pensar em processo e 

celeridade, e em diminuição da litigiosidade enquanto propósito, é importante refletir 

sobre a visão meramente quantitativa da efetividade no sistema de justiça e sobre o 

real propósito do processo. Embora o discurso processual atual não nos permita o 

distanciamento da questão do tempo e da efetividade, é preciso refletir que no Estado 

Democrático de Direito, e no próprio paradigma de Estado Constitucional 

propriamente dito, não se pode pensar em processo como mero pacificar social. Muito 

menos como um pacificador legitimado pelo mero monopólio do poder de jurisdição. 
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Essas diretrizes gerais sobre a concepção de processo permitem guiar a 

interpretação dos infinitos problemas interpretativos que possam decorrer do texto 

legal, buscando-se prezar a concretização de direitos e a legitimidade da atuação 

estatal. A restrição da possibilidade de estabilização da tutela sumária satisfativa nas 

hipóteses de réu revel preso, citado por edital ou por hora certa, e de incapaz não 

representado ou com interesses conflitantes em relação ao seu representante são 

exemplos de mitigações que nos permitem ler a estabilidade por um viés democrático. 

Com todas as ressalvas feitas à opção legislativa de não permitir a 

coparticipação para a formação da decisão passível de estabilização, também é 

possível buscar a leitura do procedimento que melhor resguarda a possibilidade de 

formação do contraditório na impugnação da decisão. Essa orientação possibilita 

concordar, por exemplo, com a possibilidade de aproveitamento da impugnação do 

litisconsorte ao réu ausente ou, ainda, com a proteção da ampla defesa na não 

inversão do ônus da prova ao autor da ação principal e réu no procedimento 

antecedente. 

Os pontos mais sensíveis à orientação interpretativa de viés discursivo e 

democrático proposta, contudo, dizem respeito (i) à esfera jurídica do réu alcançada 

pela tutela estabilizada, (ii) ao contraditório apenas em sede recursal (iii) e ao prazo 

decadencial de natureza processual para o ajuizamento da ação principal. São esses 

os pontos que, a depender da interpretação empregada, podem alcançar as maiores 

restrições à construção dialogal da vontade jurisdicional. 

 
4.3.1 A esfera jurídica do réu alcançada pela tutela estabilizada 

 
 

No que se refere ao cabimento do instituto, é urgente fixar a possibilidade 

de requerimento antecedente e passível de estabilização apenas nas hipóteses em 

que o direito material objeto da demanda seja disponível dentro da esfera jurídica do 

réu. Restrição essa que não se coloca no texto legal, mas que deve estar presente 

como diretriz ao intérprete. Viola diretamente qualquer concepção democrática de 

processo pensar na invasão da esfera jurídica indisponível de qualquer jurisdicionado 

por decisão baseada unicamente na autoridade do julgador e seu juízo sumário de 

verossimilhança. A violação é ainda mais grave em um procedimento que não permite 

a possibilidade de influência do réu na formação da decisão e ainda permite uma 
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imutabilidade fática dos seus efeitos. 

Para além disso, o procedimento adotado pelo Código de 2015 tem por 

fundamento a inércia e, por consequência, a disposição de direitos por parte do réu. 

A restrição da aplicação do instituto à esfera jurídica disponível é, portanto, 

consequência da opção legislativa que vai de encontro ao propósito de simplificar o 

procedimento e diminuir em quantidade os processos. 

A opção por um procedimento baseado na inércia, por demandar a 

vinculação com a disponibilidade de direitos do réu, restringe consideravelmente as 

hipóteses de possibilidade do requerimento de estabilização da tutela antecipada, 

revelando que a opção procedimental trazida no texto consolidado do Código diminui 

as possibilidades de êxito do instituto no alcance de suas promessas essenciais. 

As consequências práticas da restrição apresentada, contudo, dependem 

do que se entende por direitos indisponíveis. Em pesquisa que realizou revisão 

bibliográfica, legislativa e jurisprudencial sobre o conceito de disponibilidade de 

direitos, em geral, e de direitos fundamentais, Letícia Martel303 conclui pela tendência 

de correlação geral entre o conceito de indisponibilidade e a manifestação do titular 

em abdicar desse direito. Doutrinariamente, entende-se indisponível como aquilo que 

não é passível de abdicação e, de modo geral, entende-se os direitos fundamentais 

como direitos indisponíveis. Dentre os julgados encontrados no STJ e STF, identificou- 

se a tendência casuística de identificação dos direitos indisponíveis e o emprego dos 

seguintes sentidos: 

4.3.1.1 direitos que não podem sofrer ablações, mesmo que o titular 
coopere para tanto; 

4.3.1.2 direitos que não podem ser abdicados por manifestação 
pelo titular; 

4.3.1.3 direitos gravados pelo interesse público, sem que fique claro o 
significado de indisponível; 
4.3.1.4 direitos que não estão ao alcance de um indivíduo, por não ser ele 
o titular; 

4.3.1.5 direitos que devem ser pleiteados em juízo; 
4.3.1.6 direitos titularizados por pessoas que não possuem capacidade 
plena para abdicá-los304. 

 

A Constituição, por sua vez, ao tratar sobre a competência do Ministério 

Público remete à indisponibilidade de interesses individuais e sociais. 

 

303 MARTEL, Letícia de Campos Velho. Indisponibilidade de direitos fundamentais: conceito 
lacônico, consequências duvidosas (mediante convite). Revista do Ministério Público. Rio de Janeiro. 
v. 11. n.2. pp. 334-373. 2010.  
304 MARTEL, Letícia de Campos Velho. Indisponibilidade de direitos fundamentais: conceito 
lacônico, consequências duvidosas (mediante convite). Revista do Ministério Público. Rio de Janeiro. 
v. 11. n.2. pp. 334-373. 2010.  
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Indisponibilidade essa que, primae face305, coaduna-se com o paradigma discursivo e 

democrático por estarem os direitos fundamentais, em gênero, também 

compreendidos como pressupostos ao código jurídico. 

Além dos direitos fundamentais propriamente ditos, o Código Civil sinaliza 

a indisponibilidade dos direitos da personalidade306, a inalienabilidade dos bens 

públicos de uso comum do povo e os de uso especial307 e a limitação aos atos de 

disposição por não titular dos bens308. Buscando sistematizar os direitos excluídos da 

Lei de Arbitragem por sua natureza, Mattos Neto309 indica quais direitos patrimoniais 

são considerados como indisponíveis pelo ordenamento, a exemplo dos direitos 

personalíssimos, direitos de família e de sucessões, créditos da Fazenda Pública, 

direitos metaindividuais, entre outros. 

A despeito da abstração e da disputa acerca da classificação dos direitos 

enquanto disponíveis ou não, certo que uma vez concebido enquanto direito 

pertencente à esfera de indisponibilidade do réu, deixa de ser possível a 

admissibilidade do instituto da estabilização. Reconhece-se que a restrição em muito 

mitiga a utilidade do instituto, contudo, referida restrição é consequência de uma 

opção legislativa que se afasta das promessas a que se propôs. 

 
4.3.2 O contraditório em sede recursal 

 
 

O texto consolidado do Código de 2015 é claro ao apenas oportunizar a 

formação do contraditório após a decisão passível de estabilização ser tomada, 

diferentemente do que propunha o texto inicial redigido pela comissão de juristas 

formada no Senado. Também de forma diversa do originalmente pensado, o texto do 

 

305 Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do 
Estado,incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 
Disponível em: < http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-historica/constituicoes-
anteriores-1> Acesso em: 17 jan. 2018. 
306 Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e 
irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002. Código Civil. 
307 Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto 
conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar. BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002. Código Civil. 
308 1.691. Não podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em 
nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade 
ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz. BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002. Código Civil. 
309 MATTOS NETO, Antônio José de. Direitos patrimoniais disponíveis e indisponíveis à luz da Lei 
da Arbitragem. Revista de Processo – RePro. v. 30. n. 122. pp. 151-166. Abr. 2005.  

http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-historica/constituicoes-anteriores-1
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-historica/constituicoes-anteriores-1
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Código claramente limita a possibilidade do contraditório à interposição do recurso 

cabível, conforme já abordado. 

A alteração apresentada pelo texto substitutivo da Câmara foi de grande 

interferência na opção inicial de preservação de uma proposta dialogal de processo 

para todo sistema processual. Parece apresentar uma ruptura com as normas 

fundamentais e a concepção cooperativa de processo indicada ao longo do Código. 

A alteração entre os termos “impugnação” e “recurso”, que levou a 

oportunidade de influência do réu na vontade jurisdicional aos tribunais, foi apontada 

por diversos autores, dando início a uma das questões interpretativas mais polêmicas 

sobre a estabilização, como já se disse nesse trabalho. Constatou-se que, apesar de 

muitos apontarem a interpretação ampla do termo “recurso” como mais adequada, 

não há consenso entre os processualistas. Essa falta de consenso, aliada a clareza 

textual do Código, reflete-se nas decisões antagônicas já ensaiadas pelos tribunais. 

Pela diretriz geral de interpretação aqui proposta, a leitura da questão deve 

ser realizada de modo a preservar, na maior medida possível, a formação dialogal da 

decisão jurisdicional, sem possibilidade de abdicação de uma legitimidade 

democrática do e pelo processo. O que significa que qualquer manifestação 

tempestiva e eficaz do réu para o fim de informar sua inconformidade em juízo deve 

ser considerada. Apesar de aparentemente contra legem, a interpretação restritiva 

permite a estabilidade sem real inércia, que é oposto à própria opção legislativa de 

procedimento. 

Conforme indicado, para além da leitura democrática e discursiva da 

estabilização, percebeu-se a necessidade de também questionar o procedimento em 

seu propósito de simplificação e diminuição da litigiosidade. Interessante perceber que 

a questão do esvaziamento de tal procedimento pela falha na técnica foi levantada 

pela Comissão de Juristas do Senado ao se debater a formação de coisa julgada. 

Na ocasião, optou-se pela ausência de coisa julgada a fim de não estimular 

a impugnação pelo réu. Nas palavras da Comissão: 

SR. JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA: Mas se a gente quiser que faz coisa 
julgada, o réu sempre vai mover a ação. 
SR. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE: Na minha opinião, isso aqui 
vai virar mais ou menos algo parecido com ação monitória, ou seja, ninguém 
vai deixar de propor ação ou de impugnar ou de pedir o andamento do 
processo, é muito... 
SRA. TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER: [pronunciamento fora do 
microfone]. 
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SR. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE: O cara toma uma liminar 
na cabeça, cognição absolutamente sumária e tal. Ele vai ficar quietinho? Só 
se ele não tiver direito nenhum. 
SR. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA: Vai correr atrás na hora. 
SR. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE: Na hora. 
SR. ADROALDO FURTADO FABRÍCIO: Voltamos então ao nosso § 1º. 
Então, “Concedida a medida liminarmente e não sendo essa impugnada...” 
SR. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA: Não havendo impugnação. 
SR. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE: “Concedida a medida em 
caráter liminar e não havendo impugnação pelo requerido, o juiz...” SRA. 
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER: Yes, Yes. 
SR. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE: Vamos lá Didi. Ó, vê se 

está bom. Eu queria ver se vocês concordam. “Concedida a medida em 
caráter liminar e não havendo impugnação pelo requerido, o juiz após efetivá- 
la integralmente, extinguirá o processo.” Essa é a minha proposta. 
(...) 
SR. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE: Ele agravou e está 
impugnado. 
SRA. TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER: Se o réu se insurgiu não pode 
estabilizar os efeitos da liminar... 
SR. ADROALDO FURTADO FABRÍCIO: Ele se insurgiu, inclusive, mediante 
de agravo. 
SRA. TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER: Inclusive, mediante agravo. SR. 
ADROALDO FURTADO FABRÍCIO: Ele tornou litigioso. 
SR. JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA: Tornou litigioso310. 

 
O mesmo raciocínio levantado pela Comissão quando tratou da coisa 

julgada se aplica à restrição trazida pelo substitutivo da Câmara. Uma vez optando-se 

pela possibilidade de influência na formação da vontade jurisdicional apenas em sede 

recursal, estimula-se a interposição de recursos em situação na qual uma petição 

simples é capaz de cumprir com o propósito de indicar ausência da inércia necessária 

à estabilidade. 

 
4.3.3 O prazo processual para a imutabilidade dos efeitos estabilizados 

 
 

O Código brasileiro se afasta de suas inspirações no ordenamento 

estrangeiro e inova ao fixar prazo de natureza processual para a possibilidade de 

rediscussão da tutela estabilizada. Dessa forma, fixa-se ao instituto processual 

autonomia preclusiva própria, diversa da que o ordenamento estabelece ao direito 

material que lhe é objeto, a qual possibilita a imutabilidade da decisão. 

 
 
 
 
 

310 Ata da 10ª Reunião da Comissão de Juristas, Responsável pela elaboração de Anteprojeto de 
Código de Processo Civil, Instituída pelo Ato nº 379, de 2009. Realizada no dia 22 de abril de 2010, às 
09 horas e 51 minutos. Diário do Senado Federal. Ano LXV. n. 088. Quinta-feira, 10 de junho de 2010. 
Brasília, DF. 
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Ao tratar dos efeitos da coisa julgada, Liebman311 defende sua 

caracterização sob o valor prático da intangibilidade, a imutabilidade dos efeitos da 

sentença, afastando-se da ideia de coisa julgada enquanto equivalente substitutivo da 

verdade, seja por ficção, seja por presunção. Para o autor, a imutabilidade dos efeitos 

da sentença conferida à coisa julgada corresponde a sua característica essencial e 

implica a impossibilidade de as partes pretenderem novo juízo sobre o que dispõe a 

sentença sem impedir, por óbvio, que novos fatos interfiram na relação jurídica 

subjacente. 

Da reflexão de Liebman, interessa o conceito de imutabilidade da coisa 

julgada para compreender as consequências da estabilização. Até aqui, falou-se na 

potencial imutabilidade da decisão estabilizada referindo-se à impossibilidade de 

rediscussão da tutela antecipada após o decurso do prazo processual de dois anos 

estabelecido pelo Código. Cumpre, agora, entender a diferença entre essa 

imutabilidade e a imutabilidade da coisa julgada e as consequências da distinção na 

interpretação e aplicação do procedimento. 

Conforme já dito, ao introduzir o problema da coisa julgada no capítulo 

segundo, o Código expressamente determina que a decisão estabilizada não produz 

coisa julgada, mas, passados dois anos sem ajuizamento da ação de cognição 

principal, não pode mais ser questionada judicialmente. Deixa de existir o direito à 

impugnação, ao questionamento da decisão estável. A imutabilidade aqui diz respeito 

aos efeitos de um ato judicial estável e, pelo menos em tese, não atinge o direito 

material que lhe é objeto. Diversa é a imutabilidade que se atribui à coisa julgada, 

mesmo na concepção mais pragmática e desvinculada dos conceitos filosóficos de 

verdade, que atribui preclusividade sobre a própria discussão do direito material nos 

contornos fáticos delimitados no processo. 

Essa reflexão permite ao intérprete compreender que, mesmo após a 

imutabilidade da decisão estabilizada, a discussão de direito material que a originou 

poderá ser levantada, sem qualquer óbice de prejudicialidade, em ação diversa. Em 

tese, é possível compreender que os efeitos de uma nova decisão podem substituir 

os efeitos estabilizados quando com esses incompatíveis. 

 
 

311 LIEBMAN, Enrico Túlio. Eficácia e autoridade da sentença e outros efeitos sobre a coisa 
julgada. Trad. Alfredo Buzaid e Benvindo Aires, tradução de textos posteriores à edição de 1945 e 
notas relativas ao direito brasileiro vigente de Ada Prelegrini Grinover. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2006. p p. 276 - 281 
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Essa abertura a rediscussão material emprega ao procedimento adotado 

pelo Código um caráter mais aproximado ao que se propõe como diretriz geral de 

interpretação, especialmente quando acompanhada das limitações às hipóteses de 

cabimento e à ampliação da possibilidade discursiva pela impugnação em geral. 

Apesar de o prazo processual preclusivo não violar diretamente a proposta 

interpretativa, quando visto sob os termos delineados, a opção pela força preclusiva 

própria do direito material em debate no processo corresponde ao ideal para uma 

perspectiva que prioriza a construção discursiva da vontade estatal como aspecto 

democrático do processo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

A reflexão sobre o papel do processo no debate democrático, proposta 

como caminho de compreensão sobre o instituto da estabilização, demandou da 

pesquisa a identificação de um paradigma teórico de análise para além da 

decodificação da lei escrita. Conforme dito nas linhas introdutórias do trabalho, a visão 

de processo no Brasil, pelo menos em seus reflexos legislativos, não segue uma 

linearidade clara conforme sistematizado nas fases praxista, procedimentalista e 

instrumentalista do pensamento processual. 

É possível identificar um início praxista de legislação processual, que segue 

para uma justificava de maior socialização associada a um conceito autoritário e 

centralizado de Estado na década de 1930, passando-se por um complexo de 

procedimentalismo e instrumentalismo neutro na década de 1970, retomando-se o 

referencial de socialização na década de 1990, dessa vez associada com uma postura 

neoliberal de política legislativa. 

Essa singularidade na formação da legislação processual, acompanhada 

dos caminhos democraticamente não-lineares seguidos pelo Estado brasileiro, 

demonstrou a necessidade de se pensar o processo, enquanto mecanismo de ação 

do poder estatal institucionalizado na jurisdição, a partir de uma perspectiva de Estado 

democrático. A análise pelo debate democrático demonstrou-se ainda mais adequada 

considerando que o instituto processual sob foco reflete uma opção de política 

legislativa permeada por promessas de efetividade do sistema justiça enquanto 

sinônimo de celeridade na prestação de um serviço jurisdicional que se baseia, como 

técnica, na inércia de uma das partes para consagrar decisões proferidas em cognição 

sumária e sem coparticipação. 

Tomando o pensamento habermasiano como partida, que permite 

estabelecer uma correlação entre as categorias de Estado, Direito e Democracia, 

enfrentando a questão do Direito enquanto instância autônoma de poder político e da 

jurisdição enquanto faceta instrumental e dimensão organizada desse poder, é 

possível conceber uma visão sobre o processo e o seu papel no debate e na 

sustentação democrática. Percebeu-se, com o paradigma inicialmente estabelecido, 

que a autonomia do direito encontra fundamento em procedimento racional de 

formação da vontade estatal e que, para se falar em democracia, verifica-se a 
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existência de sistema de direitos que precedem a própria concepção do código 

jurídico. Percebeu-se, ainda, que o sistema jurídico se coloca com a função de 

coordenar e solucionar conflitos de ação que sucedem os programas de ação 

coletivamente estabelecidos no plano do sistema político. 

É a partir da dimensão de direito fundamentado em formação racional da 

vontade estatal, de jurisdição enquanto dimensão organizada do poder político e 

faceta instrumental do direito, associada ao reflexo na interpretação e na aplicação do 

código jurídico dos pressupostos democráticos de participação e de fruição, em 

igualdade de chances, nos atos de realização e coordenação dos programas de ação, 

que se concebe qual a função ocupada pelo processo no complexo do estado 

democrático. 

Um processo que se revela instrumental porque constituído como 

possibilidade de postulação judicial de direitos e como configuração politicamente 

autônoma da proteção jurídica individual. Contudo, um processo discursivo porque se 

legitima na vontade estatal enquanto decisão jurídica e faticamente fundamentada, 

construída a partir de uma coparticipação de sujeitos em igualdade de chances, 

mediante a observância dos direitos fundamentais que configuram condição de 

existência à própria ordem democrática. 

Estabelecido um parâmetro sobre o papel do processo no paradigma de 

Estado Democrático, foi possível analisar como se deu a construção da concepção de 

processo na legislação brasileira, tomando-se como caminho investigativo a 

associação à forma de Estado prevalente em cada transição na lei processual, a fim 

de estabelecer uma reflexão de adequação ou desacordo. 

Até o Código de 1939, o processo no Brasil regia-se pelo Regulamento 737 

de 1850, pensado para o direito comercial e elaborado sob um modelo de estado 

monárquico. Mesmo com a República e a descentralização da competência para 

legislar sobre a matéria processual, a maioria dos códigos estaduais seguiram o 

Regulamento 737 como espelho, de cunho essencialmente privatista. Aqui, 

democracia sequer é uma questão por si só e, para o processo, também não será pelo 

menos pelos próximos 130 anos. 

O primeiro código nacional sobre matéria processual, de 1939, também 

surge em um modelo não democrático de estado, mas com prevalência de um viés 

publicista de processo. Inserido em um contexto de Estado forte e centralizador, o 
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processo precisa assumir o caráter de interesse público para que se justifique a 

pretensão de maior interferência através da figura do julgador, fortalecendo-se as 

funções diretivas do magistrado no procedimento. 

Para alcançar uma fundamentação teórica sustentável e uma legitimação 

popular, a opção legislativa de 1939 remete-se aos ordenamentos europeus, em 

especial ao austríaco, italiano e português. A pretensão brasileira de estado não 

democrático, forte e centralizador procurou justificação teórica de apelo popular no 

pensamento processual europeu. Nesse momento da história legislativa, o processo 

se apresenta como instrumento de transformação popular do sistema de justiça, o que 

lhe garante maior aceitação pública. 

Para além das mudanças teóricas no pensamento processualista, no Brasil 

amplamente influenciada pelo trabalho de Liebman, as mudanças nas estruturas 

estatais provocadas pela superação do Estado Novo, pelo breve período considerado 

democrático e pelo regime militar, também repercutem na política legislativa de 

matéria processual. 

A transição entre os Códigos de 1939 e 1973 baseia-se na necessidade de 

atualização da técnica e na superação do elemento político do processo geralmente 

associado às concepções autoritárias do Estado Novo. Curioso que referida transição 

acontece no auge no regime militar, de cunho igualmente autoritário. Não há, contudo, 

na década de 1970, a intenção de legitimidade por apelo popular. O papel legitimador 

do então novo código é assumido pela neutralidade, pela pretensa ausência de 

ideologia. Aqui, a concepção de processo que prevalece é a de instrumento de 

pacificação que possibilita o alcance do interesse de ambas as partes na medida em 

que identifica o interesse público na vontade da lei. 

A legitimação pela neutralidade, e não pela atuação estatal por meio do 

juiz, apresenta consonância com a política de esvaziamento de poderes e de garantias 

empreendida pelo Regime Militar às funções não-executivas. Assim como o 

legislativo, o judiciário atravessa período de apatia e submissão às forças do 

Executivo, o que repercute na mudança de perspectiva sobre a função do processo 

na dinâmica de estado. 

A questão democrática apenas vai surgir para a legislação processual nas 

reformas empreendidas na década de 1990, depois do estabelecimento de uma 

Constituição com valor normativo fundante. Com a nova ordem, a questão 
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democrática aparece associada aos valores e às promessas constitucionais, ao passo 

que o processo assume o papel de tornar possível e efetiva a concretização desse 

novo sistema de direitos por meio da jurisdição. 

As reformas processuais da década de 1990 retomam parte do pensamento 

teórico utilizado como fonte de legitimação do Código de 1939, especialmente em 

razão da influência do Projeto Firenze. Contudo, as reformas não demonstraram 

preocupação com a legitimação popular para uma atuação estatal mais interventiva no 

processo. A ideia central aproximou-se mais de uma proposta de ampliação do acesso 

à justiça. 

Concomitante à promessa de tutela efetiva de direitos por meio de 

processo, tem-se a prevalência de uma política neoliberal de Estado que repercute na 

política legislativa e na administração do sistema de justiça, contribuindo para que a 

ideia de efetividade da tutela jurisdicional aproxime-se das noções de quantidade e de 

celeridade. 

A visão sobre processo enquanto instrumento para concretização de 

direitos e sobre sua efetividade enquanto tutela célere permanece no Código de 2015, 

contudo, pondera-se com a defesa de um processo mais dialogal. Não se pode dizer 

que o diálogo processual esteve excluído da visão de processo até então, sempre 

imerso nos princípios constitucionais de contraditório, ampla defesa e devido 

processo. O que se verifica é uma condução para a inclusão do diálogo na própria 

definição acerca da função do processo, o que se defende nesse trabalho ao se 

analisar o papel do processo na dinâmica democrática. 

O papel democrático do processo, contudo, não se revelou questão de 

relevo na produção legislativa, preponderando-se as promessas de celeridade e 

simplificação dos procedimentos associadas à pretensão de tutela adequada dos 

direitos. Ciente da importância da efetividade da tutela jurisdicional, não se propõe 

nesse trabalho uma superação conceitual, mas uma reflexão crítica sobre a função 

democrática do processo na leitura e na interpretação de seus institutos, aqui 

representado pela estabilização da tutela antecipada. 

Analisando-se a estrutura do instituto processual da estabilização, em si e 

na forma como positivado no Código brasileiro, bem como traçando-se caminho 

investigativo pelos projetos de lei e processo legislativos sobre a matéria, percebeu- 

se que o objetivo buscado reside na simplificação e celeridade do procedimento, com 
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consequente diminuição do número de processos. A ideia é acabar com processos 

considerados inúteis, que apenas continuam por uma obrigação procedimental em 

relação à cognição exauriente. 

Apesar de assessório às tutelas diferenciadas, que surgem no sistema 

processual brasileiro no contexto das reformas de 90 para o fim de possibilitar a 

adequação do processo e suas técnicas ao direito material pretendido, o instituto da 

estabilização não se compromete com a tutela de direitos enquanto fim primordial. 

Sua adoção aproxima-se mais da pretensão de reduzir a complexidade do subsistema 

das tutelas de urgência e de permitir todo o rendimento possível a cada processo em 

si mesmo considerado reduzindo-os em quantidade. 

Como esclarecido em diversos momentos do trabalho, não se pretende a 

superação do propósito de simplificação e efetividade do processo. Contudo, faz-se 

necessária uma leitura sobre tais questões atenta à função de legitimação 

democrática da atuação jurisdicional pelo processo, bem como à legitimidade do 

próprio processo pela formação racional e discursiva das decisões judiciais. 

Percebeu-se, ainda, pela análise das tutelas diferenciadas e suas espécies, 

bem como pela investigação sobre as propostas de estabilidade dos seus efeitos no 

ordenamento estrangeiro e nos projetos de lei nacionais, que o instituto da 

estabilização comporta diferentes técnicas. A mitigação da construção coparticipada 

das decisões não é, pois, inerente à estabilidade dos efeitos das tutelas diferenciadas, 

aqui recortada na tutela antecipada. 

A técnica adotada pelo texto consolidado do Código de 2015, contudo, 

optou pela inércia do réu como fator de estabilidade sem oportunizar sua participação 

prévia na formação da decisão. A inércia demonstrou-se presente na essência do 

instituto, mas a ausência de contraditório prévio não. A estabilidade dos efeitos de 

uma decisão proferida mediante cognição sumária, por si só, não demonstrou afronta 

à função democrática do processo porque permite adequar a formação dialogal da 

vontade estatal com a simplificação do alcance à tutela dos direitos. 

O procedimento adotado pelos artigos 303 e 304 do Código de Processo 

Civil de 2015, contudo, rejeitou a formação coparticipada da decisão passível de 

estabilização. Referida opção, para além de ir de encontro a uma perspectiva mais 

democrática sobre o processo, demonstrou-se contraditória com o propósito de 
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diminuição da litigiosidade ao impor a interposição de recurso como condição para a 

participação do réu no diálogo processual. 

Após a leitura crítica e as diversas ressalvas realizadas em relação à opção 

legislativa brasileira, a presente pesquisa pretendeu contribuir com as indicações 

interpretativas mais urgentes para uma adequação mínima do procedimento à diretriz 

geral estabelecida. Para tanto, percebeu-se como pontos mais sensíveis à orientação 

interpretativa de viés discursivo e democrático proposta (i) a dimensão da esfera 

jurídica do réu alcançada pela tutela estabilizada, (ii) o exercício do contraditório 

apenas em sede recursal (iii) e o prazo decadencial de natureza processual para o 

ajuizamento da ação principal. 

Assim, inicialmente propôs-se que, ao aplicar o instituto da estabilização 

diante de suas mais diversas questões, o intérprete promova a reflexão sobre o 

processo enquanto fator de legitimidade democrática da atuação jurisdicional ao 

mesmo tempo em que se legitima pela construção da vontade estatal por meio da 

coparticipação dos sujeitos processuais em igualdade de chances, para além da mera 

autoridade do poder julgador, a fim de possibilitar a manifestação da vontade estatal 

racionalmente fundamentada por meio da decisão jurisdicional. 

Contudo, diante do que dispõe os artigos 303 e 304 do CPC de 2015, 

propõe-se, contornos interpretativos mais específicos voltados (i) à restrição de 

aplicação apenas nas hipóteses em que o direito material objeto da demanda seja 

considerado como disponível dentro da esfera jurídica do réu, (ii) ao afastamento 

imediato da estabilização mediante qualquer manifestação idônea de inconformidade 

do réu, seja em primeira ou em segunda instância jurisdicional e (iii) à impossibilidade 

de oposição de quaisquer obstáculo à rediscussão exauriente da matéria objeto da 

decisão estabilizada mesmo após o transcurso do prazo para ajuizamento da ação 

principal. 



123  

REFERÊNCIAS 

 
 

AMORIM, Paula Cristina de Abreu. Estabilização da tutela sumária no processo 

civil e do trabalho: uma visão comparativa - Brasil, Itália e França. 2011. 193 f. 

Dissertação      (Mestrado)      -       Curso       de       Faculdade Mineira de    Direito, 

Pontifica Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2011. 

 
ANDRADE, Érico. NUNES, Dierle. Os contornos da estabilização da tutela 

provisória de urgência antecipatória no novo CPC e o “mistério” da ausência de 

coisa julgada. In: FREIRE, Alexandre; BARROS, Lucas Buril de Macedo; PEIXOTO, 

Ravi. Coletânea Novo CPC: Doutrina Selecionada. Salvador: Juspodivm, 2015. 

 
BANDEIRA, Luiz Alberto Muniz. As políticas neoliberais e a crise na América do 

Sul. Revista Brasileira de Política Internacional vol. 2. n. 45. pp. 135-146. 2002. 

 
BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Processo Constitucional. Revista Forense. Rio 

de Janeiro. vol. 337, n. jan.mar., pp. 105-123. 1997. 

 
BAUERMANN, Desirê. Estabilização da tutela antecipada. Revista Eletrônica de 

Direito Processual – Redp. vol. 6. n. 6. pp. 32-48. 2010. 

 
BONATO, Giovanni. I référe nell’ordinamento francese. La Tutela Sommaria in 

Europa - Studi a cura de Antonio Carrata. Napoli: Ed. Jovene Editore, 2012.  

 
BONATO,Giovanni. Tutela anticipatoria di urgenza esua stabilizzazione nel nuov 

o c.p.c.brasiliano: comparazione con il sistema francese e con quello italiano. Rivist 

a Judicium: Il processo civile in Italia e in Europa. Pacini Giuridica, 2016, pp.65-128. 

Disponível em: <http://www.judicium.it/wp-content/uploads/2016/10/G.-Bonato.pdf>. 

Acesso em: 17 nov. 2017 

 
BONAVIDES, Paulo. DE ANDRADE, Paes. História Constitucional do Brasil. 3. ed. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991.  

 
BRASIL. Ata da 10ª Reunião da Comissão de Juristas, Responsável pela 

elaboração de Anteprojeto de Código de Processo Civil, Instituída pelo Ato nº 379, de 

2009. Realizada no dia 22 de abril de 2010, às 09 horas e 51 minutos. Diário do 

Senado Federal. Ano LXV. n. 088. Quinta-feira, 10 de junho de 2010. Brasília, DF 

 
BRASIL. Ato Institucional Nº 1, de 9 de Abril de 1964. Brasília. Disponível em: < 
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-historica/atos-
institucionais> Acesso em: 17 jan. 2018. 

http://www.judicium.it/wp-content/uploads/2016/10/G.-Bonato.pdf
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-historica/atos-institucionais
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-historica/atos-institucionais


124  

BRASIL. Ato Institucional Nº 2, de 27 de Outubro de 1965. Brasília. Disponível em: 

< http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-historica/atos-

institucionais> Acesso em: 17 jan. 2018.   

 

BRASIL. Ato Institucional Nº 5, de 13 de Dezembro de 1968. Brasília. Disponível em: 

< http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-historica/atos-

institucionais> Acesso em: 17 de janeiro de 2018. 

 

BRASIL. Constituição (1967). Constituição da República Federativa do Brasil de 1967. 

Brasília. Disponível em: < http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-

legis/legislacao-historica/constituicoes-anteriores-1> Acesso em: 17 jan. 2018. 

 

BRASIL. Constituição (1891). Constituição da República dos Estados Unidos do 

Brasil. Disponível em: < http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-

historica/constituicoes-anteriores-1> Acesso em: 17 jan. 2018. 

 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 

Disponível em: < http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-

historica/constituicoes-anteriores-1> Acesso em: 17 jan. 2018. 

 
BRASIL. Código de processo civil. Código de processo civil: histórico da lei. Brasília: 

Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 1974. v. 1, t. 1, p. 1- 

188. Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/177828>. Acesso em: 

02 jan. 2018. 

 
BRASIL. Decreto no. 737, de 25 de Novembro de 1850. Rio de Janeiro. Disponível 

em: < http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-historica/decretos-do-imperio-

1 > Acesso em: 17 jan. 2018. 

 

BRASIL. Decreto no. 763, de 19 de setembro de 1890. Rio de Janeiro. Disponível em: 

< http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-763-19-setembro-

1890-516349-norma-pe.html > Acesso em: 17 jan. 2018. 

 

BRASIL. Decreto-lei nº 1.608, de 18 de setembro de 1939. Exposição de Motivos do 

Código de Processo Civil (1939). Disponível em: 

< http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1608-

18- setembro-1939-411638-norma-pe.html >. Acesso em: 02 jan. 2018. 

 
BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. 

 
BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. 

 
BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Exposição de Motivos do Código 

de Processo Civil. Disponível em: 

http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-historica/atos-institucionais
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-historica/atos-institucionais
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-historica/atos-institucionais
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-historica/atos-institucionais
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-historica/constituicoes-anteriores-1
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-historica/constituicoes-anteriores-1
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-historica/constituicoes-anteriores-1
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-historica/constituicoes-anteriores-1
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-historica/constituicoes-anteriores-1
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-historica/constituicoes-anteriores-1
http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/177828
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-historica/decretos-do-imperio-1
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-historica/decretos-do-imperio-1
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1608-18-%20setembro-1939-411638-norma-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1608-18-%20setembro-1939-411638-norma-pe.html


125  

< https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/512422/001041135.pdf>. 

Acesso em: 02 jan. 2018. 

 
BRASIL. Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Código de Processo Civil. Disponível em: 

< http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-1/codigos-1>. 

Acesso em: 02 jan. 2018. 

 
BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei nº 186, de 2005. Ementa: Modifica os §§ 4º 

e 5º do art. 273, e acrescenta os arts. 273-A, 273-B, 273-C e 273-D à Lei nº 5.869, de 

11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), para permitir a estabilização da 

tutela antecipada. Inteiro teor em anexo. 

 
BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acórdão em Agravo de Instrumento 
nº 1.0000.17.038303-8/001. Agravante: UNIMED BELO HORIZONTE 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - Agravada: JOAO PESSOA GUIMARAES. 

Relator: Des.(a) José Flávio de Almeida Relator do Acordão: Des.(a) José Flávio de 

Almeida Data do Julgamento: 04/10/2017 Data da Publicação: 09/10/2017 

 
BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acórdão em Agravo de Instrumento 

nº 1.0000.17.046088-5/001. Agravante: UNIMED BELO HORIZONTE 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - Agravada: DEISE MENDES JORGE. 

Relator: Des.(a) Amorim Siqueira Relator do Acordão: Des.(a) Amorim Siqueira Data 

do Julgamento: 07/11/2017 Data da Publicação: 16/11/2017 

 
BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acórdão em Apelação Cível nº 

1.0348.16.000489-4/001. Apelante: MUNICÍPIO DE JACUÍ - Apelada: MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, JOANA SOPHIA ROMEIRO. Relator: 

Heloisa Combat, Data de Julgamento: 03/11/2016, Câmaras Cíveis / 4ª C MARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2016. 

 
BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acórdão em Apelação Cível nº 

1.0372.16.004006-2/001. Apelante: ESTADO DE MINAS GERAIS - Apelada: 

MINISTÉRIO   PÚBLICO   DO   ESTADO   DE  MINAS   GERAIS,   JÚLIA OLIVEIRA 

SANTOS. Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 09/11/2017, Câmaras Cíveis 

/ 4ª C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2017 

 
BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acórdão em Apelação Cível nº 

1.0372.17.000390-2/001. Relator: Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes, Data de 

Julgamento: 30/11/2017, Câmaras Cíveis / 4ª C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 

05/12/2017 

 
BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acórdão em Apelação Cível nº 

10348160004894001. Apelante: COMARCA DE JACUÍ - Apelada: MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, JOANA SOPHIA ROMEIRO. Relator: 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/512422/001041135.pdf


126  

Heloisa Combat, Data de Julgamento: 03/11/2016, Câmaras Cíveis / 4ª C MARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2016 

 
BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Enunciado nº 21 da Escola Judicial 

do Tribunal sobre o Código de Processo Civil/2015. Sessão Plenária. 26 de 

fevereiro de 2016. 

 
BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Acórdão em Agravo de Instrumento nº 

2125373-51.2016.8.26.0000. Agravante: CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO - Agravado: LUCIANO FERNANDES PINHEIRO. Relator: 

Des. Maia da Rocha, Data de Julgamento: 01/09/2016. 

 

BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Acórdão em Agravo de Instrumento nº 

2177174-06.2016.8.26.0000. Agravante: MUNICÍPIO DE GUARULHOS - Agravada: 

LUIZ DOMINGOS SOBRINHO. Relator: Des.(a) Aroldo Viotti Relator do Acordão: 

Des.(a)Aroldo Viotti Data do Julgamento: 31/01/2017, 11ª Câmara de Direito Público 

Data da Publicação: 01/02/2017 

 
BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Acórdão em Agravo de Instrumento nº 

2201002-31.2016.8.26.0000. Agravante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 

Agravada: SHIRLEY ARAÚJO. Relator: Des.(a) Carlos Eduardo Pachi Relator do 

Acordão: Des.(a) Carlos Eduardo Pachi Data do Julgamento: 09/11/2016, 9ª Câmara 

de Direito Público Data da Publicação: 10/11/2016 

 
BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Acórdão em Agravo de Instrumento nº 

2249052-88.2016.8.26.0000. Agravante: MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA - 

Agravada: LUIS SÉRGIO COSTA. Relator: Des.(a) Aroldo Viotti Relator do Acordão: 

Des.(a)Aroldo Viotti Data do Julgamento: 31/01/2017, 11ª Câmara de Direito Público 

Data da Publicação: 01/02/2017 

 
BRASIL. Tribunal de Justiça do Ceará. Acórdão em Apelação Cível nº 0003893- 

81.2016.8.06.0038. Apelante: BANCO DO BRASIL S/A - Apelado: CÍCERA 

LEODEGARIA JANUÁRIO E CLEIDIANO PAULINO DE LIMA. Relator: Des. Durval 

Aires Filho, Data de Julgamento: 23/05/2017. 

 
BRASIL. Tribunal de Justiça do Paraná. Decisão monocrática em Agravo de 

Instrumento nº 16706035 PR. Agravante: ITAÚ UNIBANCO S/A - Agravada:Ivo Rita. 

Relator: Antonio Rodrigues Ramira Junior. Data do julgamento: 26/04/2017. 12ª 

Câmara Cível. Data da publicação no DJ 2021: 05/05/2017. 

 
BRASIL. Decreto-lei nº 1.608, de 18 de setembro de 1939. Exposição de Motivos do 

Código de Processo Civil (1939). Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1608-18- 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1608-18-


127  

setembro-1939-411638-norma-pe.html>. Acesso em: 02 jan. 2018. 

 
BUZAID, Alfredo. A influência de Liebman no direito processual civil brasileiro. 

Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. vol. 72. n. 1. 

pp. 131-152, jan. 1977. ISSN 2318-8235. Disponível em: 

<http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/66795>.   Acesso   em:    26 feb.  2018. 

doi:http://dx.doi.org/10.11606/issn.2318-8235.v72i1p131-152. 

 
CALAMANDREI, Piero. Instituições de Processo Civil, Volume I. Trad. Douglas Dias 
Ferreira. 2. Ed. Campinas: Bookseller, 2003. 

 

CALAMANDREI, Piero. Instituições de Processo Civil, Volume III. Trad. Douglas 
Dias Ferreira. 2. Ed. Campinas: Bookseller, 2003. 

 
CALAMANDREI, Piero. Introduzione all studio sistemático del provvedimenti 
cautelari. Padova: Casa Editrice Doit. Antonio Milani, 1936. 

 
CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo. Revista do 

Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade Federal da Bahia. vol. 2. n. 17. 

Ano 2008. Salvador, Bahia. 

 
CAMPOS, Francisco. O Estado Nacional: sua estrutura, seu conteúdo ideológico. 

Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2001 

 
CAMPOS, Juliana Cristine Diniz. O povo é inconstitucional: poder constituinte e 

democracia deliberativa. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. 

 
CAPONI,  Remo. A Masterpiece at a Glance: 

Piero Calamandrei, Introduzione allo Studio Sistematico dei Provvedimenti Cautelari. 

Padova, Cedam 1936. Paper presented at the IAPL-MPI Summer School, 20-23 July 

2014, MPI Luxembourg.  Disponível em: 

<https://www.mpi.lu/fileadmin/mpi/medien/events/2014/7/Caponi_2014_Calamandrei 

_Introduzione_allo_studio_sistematico_dei_provvedimenti_cautelari.pdf> Acesso em: 

15 nov. 2017. 

 
CAPPELLETTI, Mauro. A ideologia no Processo Civil. Trad. Athos Gusmão. Revista 

da AJURIS. n. 23. pp. 17 – 33. Novembro, 1981. 

 
CAPPELLETTI,    Mauro.    GARTH,     Bryant.  Acesso     à     Justiça.     Trad. Ellen 

Graice Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 1988.  

 
CAPPELLETTI,Mauro.GARTH,Bryant. Access to Justice: The Newest Wave in the 

Worldwide Movement to Make Rights Effective. Articles by Maurer Faculty. Buffalo 

Law Review. vol. 27. Paper 1142. pp. 181 – 292. 1978. Disponível em:

http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/66795
http://dx.doi.org/10.11606/issn.2318-8235.v72i1p131-152
http://dx.doi.org/10.11606/issn.2318-8235.v72i1p131-152
http://dx.doi.org/10.11606/issn.2318-8235.v72i1p131-152
http://www.mpi.lu/fileadmin/mpi/medien/events/2014/7/Caponi_2014_Calamandrei
http://www.mpi.lu/fileadmin/mpi/medien/events/2014/7/Caponi_2014_Calamandrei


128  

 <http://www.repository.law.indiana.edu/facpub/1142>. Acesso em: 02 jan. 

2018. 

 
CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Direito Constitucional. Belo Horizonte: 

Mandamentos, 2002. 

 
CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Interpretação jurídica, processo e 

tutela   jurisdicionais   sob   o paradígma do   estado   democrático de direito. 

Revista Boletín Jurídico de la Universidad Europea de Madrid. vol. 4. 2001. Disponível 

em: <http://abacus.universidadeuropea.es/handle/11268/4948?show=full>. Acesso 

em: 19 de dezembro de 2016. 

 
CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Teoria da Constituição. Belo Horizonte 

: Initia Via, 2012. 

 
CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. Trad. da 2 ed. 

italiana por J. Guimarães Menegale. São Paulo: Saraiva, 1965. 

 
CORTEZ, Maysa Cortez. BATISTA, Natália Pinheiro Alves. Igualdade e acesso à 

justiça na realização do Estado Democrático de Direito à luz da teoria 

democrático-discursiva. Tópicos de Direitos Fundamentais. Edição do autor, 2017. 

DAKOLIAS, Maria. The Judicial   Sector 

in Latin America and the Caribbean: Elements of Reform. The World  Bank: 

Washington, 1996. 

 
DE    ALMEIDA,    Matheus Guarino Sant’Anna     Lima.     DE     ALMEIDA,    Gabriel 

Guarino Sant’Anna Lima. DUARTE, Fernando. IORIO  FILHO,  Rafael  Mario. 

Argumentos de justificação para as reformas processuais: uma análise 

semiolinguística das exposições de motivos do Código de Processo Civil de 1930 e 

do  Anteprojeto  de  Reforma  de  2010.  Revista de Estudos Empíricos em Direito 

Brazilian Journal of Empirical Legal Studies. vol. 3. n. 2. pp. 162 – 182. Jul 2016 

 
DE TRACY, Destutt. Élémments d’idéologie. Première Partie. Idéologie Proprement 

Dite. 3. ed. Paris: Mme. Ve. Courcier Imprimeur Libraine, 1817.  

 
DIDDIER     JR., Fredie. Teoria     do     processo     e     Teoria     do     Direito:     o 

neoprocessualismo. Texto disponibilizado pelo autor. Disponível em: 

< https://www.academia.edu/225914/Teoria_do_Processo_e_Teoria_dos_Direitos>. 

Acesso em: 15 jan. 2018. 

 
DIDDIER JR.,Fredie Os três modelos de direito processual: inquisitivo, dispositivo 

e cooperativo. Revista de Processo: RePro, vol.6. n.198. pp.213 – 225. Ago. 2011. 

 
DIDDIER Jr. Fredie. BRAGA, Paula Sarno. DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria, Curso 

http://www.repository.law.indiana.edu/facpub/1142
http://abacus.universidadeuropea.es/handle/11268/4948?show=full
https://www.academia.edu/225914/Teoria_do_Processo_e_Teoria_dos_Direitos


129  

de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, 
decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela, 11. ed. 
Salvador: Jus Podivm, 2016. 

 

DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 15. 
ed. São Paulo: Malheiros, 2013. 

 
DINAMARCO, Cândido Rangel. LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. Teoria Geral 

do Novo Processo Civil. São Paulo: Editora Malheiros, 2016. 

 
DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar a coisa julgada material. Revista da 

Escola Paulista da Magistratura. vol. 2. n. 2. pp. 7-45. Julho-dezembro, 2001. 

 
DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. Trad. Paulo Neves. Ver. 

Trad. Eduardo Brandão. 3. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

 
DURÃO, Aylton Barbieri. Habermas: os fundamentos do estado democrático de 
direito. Revista Trans/Form/Ação. São Paulo. vol. 32. n.1. pp. 119-137. 2009 

 
Dicionário Larousse francês/português, português/francês: mini. Coordenação 

editorial José A. Gálvez. 2. ed. São Paulo: Larousse do Brasil, 2008. 

FAZZALARI, Elio. Istituzioni di diritto processuale. Padova: Cedam, 1992. p. 60  

 

FRANÇA. Code de Procédure Civile. Paris. Disponível em: < https://goo.gl/vYY4e5 > 

Acesso em: 02 jan. 2018. 
 

FUX, Luiz. O Novo Processo Civil. Revista do TST, Brasília. vol. 80. n. 4. pp. 264 – 
290. Out/dez 2014. 

 
FUX, Luiz. Tutela de Segurança e Tutela da Evidência (fundamentos da tutela 

antecipada). Saraiva, São Paulo, 1996. 

 
GAIO JR., Antônio Pereira. Considerações históricas na proteção de direitos: a 

evolução do direito processual civil no Brasil. Revista Veredas da História. vol. 9. n. 

1. pp. 95-116. 2016.  

 
GONÇALVES, Aroldo Plínio. Técnica processual e Teoria do Processo. Rio de 

Janeiro: AIDE, 1992.  

 
GRECO, Leonardo. A tutela da urgência e da evidência no Código de Processo 

Civil de 2014/2015. Revista Eletrônica de Direito Processual – REDP. vol. 14. n. 1.  

pp. 296 - 330. 2014. Disponível em: <http://www.e- 

publicacoes.uerj.br/index.php/redp/index>. Acesso em: 14 nov. 2017. 

 

https://goo.gl/vYY4e5


130  

GRECO, Leonardo. Cognição Sumária e coisa julgada. Revista Eletrônica de Direito 

Processual – REDP. vol. 10. n. 10. pp. 275-301. 2012. 

 

GRINOVER, Ada Pellegrini. Mudanças estruturais no processo brasileiro. Revista 

de Direitos e Garantias fundamentais. n. 1. pp. 197-223. 2006. 

 
GRINOVER, Ada Pellegrini. Tutela jurisdicional diferenciada: antecipação e sua 

estabilização. Revista de Processo. vol. 30. n.121. p. 11. Mar, 2005. 

 
GUERRA, Marcelo Lima. Estudos sobre o processo cautelar. São Paulo, SP: 

Malheiros, 1994. 

 
HABERMAS, Jurgen. A inclusão do outro: estudos de teoria  política.  trad.  George 

Sperber e Paulo Astor Soethe. São Paulo: Edições Loyola, 2002. 

 
HABERMAS, Jurgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade, volume I. 2 

ed. Trad. Flávio Beno Siebencichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileira, 2003. 

 
HABERMAS, Jurgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade, volume I. 

Trad. Flávio Beno Siebencichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileira, 1997. 

 
HABERMAS, Jurgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade, volume II. 

Trad. Flávio Beno Siebencichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileira, 1997. 

 
HABERMAS, Jurgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade, volume II. 

2 ed. Trad. Flávio Beno Siebencichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileira, 2003. 

 
ITÁLIA, Codice di procedura civile, Regio Decreto 28 ottobre 1940. n. 1443 in G.U. 

28 ottobre 1940. 

 
LEAL, Rosemiro Pereira. Principiologia jurídica do processo na teoria neo- 

institucionalista. In: DIDIER JÚNIOR, Fredie; JORDÃO, Eduardo Ferreira (Coord.). 

Teoria do processo: panorama doutrinário mundial. Salvador: JusPodivm, 2008. p. 

905-916. 

 
LEONEL, Ricardo de Barros. Tutela jurisdicional diferenciada. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2010. 

 

LEONEL, Ricardo de Barros. Tutela jurisdicional diferenciada no Projeto de Novo 

Código de Processo Civil. Revista de Informação Legislativa. Brasília. vol. 48 n. 190. 

pp. 179-190. abr./jun. 2011. 

 
LIBMAN  em  CHIOVENDA,  Giuseppe. Instituições do Direito Processual Civil, 



131  

Vol.I. Nota n°10. São Paulo: Saraiva, 1969. 

 

LIEBMAN, Enrico 

Tulio. Istituti del diritto comune nel processo civile brasiliano: 1948. In: 

RICERCHE  sul  processo.  A  cura di Nicola Picardi e  Alessandro   Giuliani.  v. 4 

Rimini: Maggioli, 1988.  

 
LIEBMAN, Enrico Túlio. Eficácia e autoridade da sentença e outros efeitos sobre 

a coisa julgada. Trad. Alfredo Buzaid e Benvindo Aires, tradução de textos 

posteriores à edição de 1945 e notas relativas ao direito brasileiro vigente de Ada 

Prelegrini Grinover. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. 

 
LIEBMAN, Enrico Túlio. Estudos sobre o processo civil brasileiro. 2.ed. São Paulo: 

Bushatsky, 1976. 

 
MARINONI, Luiz Guilherme. Antecipação da Tutela. 12. ed. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2011. 

 
MARINONI, Luiz Guilherme. Da tutela cautelar à tutela antecipatória. Texto que 

serviu de base à conferência pronunciada na Universidade de Coimbra, no dia 11 de 

novembro de 2013. Disponível em: 

<http://www.marinoni.adv.br/home/artigos/pagina/4/> Acesso em: 02 jan. 2018. 

 
MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela de Urgência e Tutela de Evidência: soluções 

processuais diante do tempo da Justiça. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2017. 

 
MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2004. 

 
MARTEL, Letícia de Campos Velho. Indisponibilidade de direitos fundamentais: 

conceito lacônico, consequências duvidosas (mediante convite). Revista do Ministério 

Público. Rio de Janeiro. v. 11. n.2. pp. 334-373. 2010.  

 
MARTINS, Pedro Batista. Em defesa do Ante-Projeto de CPC. In: Processo oral. Rio 

de Janeiro: Forense, 1940. (Coletânea de estudos de juristas nacionais e estrangeiros, 

n. 1). 

 
MARX, Karl. ENGELS, Friedrich. A Ideologia alemã. 2.ed. Trad. Luis Claudio de 

Castro w Costa. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

 
MATTOS NETO, Antônio José de. Direitos patrimoniais disponíveis e 

indisponíveis à luz da Lei da Arbitragem. Revista de Processo – RePro. v. 30. n. 

http://www.marinoni.adv.br/home/artigos/pagina/4/


132  

122. pp. 151-166. Abr. 2005. 

 

MENGER, Antonio. El Derecho Civil y los pobres. Libreria General de Victoriano 

Suárez: Madrid, 1898. 

 
MITIDIERO, Daniel. A tutela dos direitos como fim do processo civil no Estado 

Constitucional. Revista de Processo: RePro. v. 39. n. 229. pp. 51-74. Mar. 2014.. 

 
MITIDIERO. Autonomia e estabilização da antecipação da tutela no novo Código 

de Processo Civil. Revista Eletrônica do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região: 

Edição Especial Novo Código de Processo Civil. v.4 n. 39. pp. 15 a 19. Abril de 2015. 

Disponível em: http://www.mflip.com.br/pub/escolajudicial/?numero=39. Acesso em: 

25 out. 2015. 

 
MITIDIERO, Daniel Francisco. Processo e cultura: praxismo, processualismo e 

formalismo em Direito Processual Civil. Revista Cadernos do Programa de Pós-

Graduação em Direito – PPGDir./UFRGS. Porto Alegre. vol.  2. n. 2. pp. 101 – 128. 

2004. 

 
NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil - O Estado Democrático 

de Direito a partir e além de Luhmann e Habermas. 1. ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2006. 

 
NOVAIS, Jorge Reis. Contributo para uma Teoria do Estado e de Direito. Coimbra: 

Edições Almedina AS, 2006. 

 
NUNES, Dierle José Coelho; BAHIA, Alexandre Gustavo Melo Franco. Processo 

Constitucional: uma abordagem a partir dos desafios do Estado Democrático de 

Direito. Revista Eletrônica de Direito Processual – REDP. vol. 4. n. 4. pp. 240 - 266 

Jul/Dez, 2009. 

 
NUNES, Dierle. A função contra-fática do direito e o Novo CPC. Revista do 

advogado / Associação dos Advogados de São Paulo (AASP). vol. 35. n. 126. pp. 53–

57. Maio, 2015 

 
OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro. O Processo Civil na Perspectiva dos Direitos 

Fundamentais. Texto disponibilizado pela Academia Brasileira de Direito Processual 

Civil. Disponível em: 

< http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/Carlos%20A%20A%20de%20Oliveira(6)%2 

0-%20formatado.pdf> Acesso em: 15 jan. 2018. 
 

PAIM, Gustavo Bohrer. Estabilização da tutela antecipada. Porto Alegre : Livraria 

do Advogado Editora Ltda, 2012. 

http://www.mflip.com.br/pub/escolajudicial/?numero=39
http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/Carlos%20A%20A%20de%20Oliveira(6)%20-%20formatado.pdf
http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/Carlos%20A%20A%20de%20Oliveira(6)%20-%20formatado.pdf


133  

 

PICARDI, Nicola. Le riforme processual e social di Franz 

Klein. Historia et ius rivista di storia giuridica dell’età medievale e moderna. vol. 

2/2012. n. 2. paper 16. 2012. Disponível em: <www.historiaetius.eu>. Acesso em: 02 

jan. 2018. 

 
PICARDI, Nicola. NUNES, Diego. O Código de Processo Civil Brasileiro: Origem, 

formação e projeto de reforma. Revista de Informação Legislativa. v. 48. n. 190. pp. 

93-120. Abr./jun. 2011. 

 

PISANI, Andrea Porto. L'istruzioni nei procedimenti sommari. Revista Il Foro 

Italiano, Milano, v. 2, n. 2, p.17-24, fev. 2002. 

 
PISANI, Andrea Proto. Público e privado no Processo Civil da Itália. Revista da 

EMERJ. v.4. n.16. pp. 23 – 42. 2001. 

 
PISANI, Andrea Proto. Verso la residualità del processo a cognizione piena? 

Revista Il Foro Italiano. vol. 129. n. 2. pp. 53 – 60. 2006 

 
PORTUGAL. Ordenações e Leis do Reino de Portugal (1603). Disponível em: 

<http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/242733>. Acesso em: 02 jan. 2018. 

 
RAATZ, Igor. SANTANNA, Gustavo da Silva. Elementos da história do processo 

civil brasileiro: do Código de 1939 ao Código de 1973. Revista Justiça & História, 

Porto Alegre. v. 9. n. 17-18. pp.  2009. Disponível em: 

< http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/66429> Acesso em: 15 jan. 2018. 

 
REDONDO, Bruno Garcia. Estabilização, modificação e negociação da tutela de 

urgência antecipada antecedente: principais controvérsias. Revista de Processo, 

São Paulo: RT. v. 40. n. 244. pp. 167 – 193.  jun. 2015. 

 
RIBAS, Antonio Joaquim. com colaboração de RIBAS, Júlio A. Consolidação das leis 

do Processo Civil. 3. ed. Jacinto Ribeiro dos Santos Livraria-Editora: Rio de Janeiro, 

1915. 

 
SALDANHA, Jânia Maria Lopes. A paradoxal face “hipermoderna” do processo 

constitucional: um olhar sobre o direito processual 

brasileiro. Revista Estudios Constitucionales. vol. 8. n. 2. pp. 675 – 706. 2010. 

 
SATTA, Salvatore. Guida pratica per il nuovo Processo Civile Italiano. Padova 

: CEDAM, 1941. 

 
SCARPARO, Eduardo. Estabilização da Tutela Antecipada no Código de 

http://www.historiaetius.eu/
http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/242733


134  

Processo Civil de 2015. In: COSTA, Eduardo José da Fonseca; PEREIRA, Mateus 

Costa; GOUVEIA FILHO, Roberto Campos. Tutela Provisória. Coleção Grandes Temas do 

Novo CPC. Vol. 6. Salvador: Juspodivm, 2015. 

 
SCHENK,  Leonardo  Faria. Legitimidade  constitucional  da   cognição   sumária: 

limites impostos pelo contraditório participativo. Tese (Doutorado) – Curso de 

Programa de Pós-graduação em Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro, 2012, p. 170/189/193/230. 

 
SICA, Heitor Vitor Mendonça. Doze Problemas e Onze Soluções Quanto à 

Chamada “Estabilização da Tutela Antecipada”. Revista do Ministério Público do 

Rio de Janeiro. n. 55. pp. 85 -102. Jan./mar. 2015. 

 
STRECK, Lenio Luiz. O novo Código de Processo Civil (CPC) e as inovações 

hermenêuticas: o      fim      do      livre       convencimento       e       a       adoção  do 

integracionismo dworkiano. Revista de Informação Legislativa. vol. 52. n. 206. pp. 33 

– 51. 2015.  

 
TALAMINI, Eduardo. Tutela de urgência no Projeto de Novo Código de Processo 

Civil: a estabilização da medida urgente e a “monitorização” do processo civil 

brasileiro. Doutrina Nacional. Revista de Processo vol. 37. n. 209. pp. 13 – 34. Jul, 

2012.  

 
TARUFFO, Michele. Ideologie e teorie dela giustizia civile. Revista RDUNO. vol. 1. 

n. 1. pp. 70 – 83.  Jan – Jun, 2017. 

 
TARUFFO, Michele. Orality and writing as factors of efficiency in civil litigation. 

CARPI, Federico; ORTELLS, Manuel. Oralidad y escritura en un proceso civil eficiente. 

Valencia: Universidad di Valencia, 2008. 

 
THEODORO JR, Humberto. Processo Cautelar. 25. ed. rev. e atual. São Paulo: 

Editora Leud, 2010. p. 108 

 
THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil, Vol I. 56. ed. rev, 

atual e ampl. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2015. 

 
VIANA, Juvêncio Vasconcelos. História do processo: uma análise do Código de 
Processo Civil de 1939 sob o prisma terminológico. Revista PGM - Procuradoria 
Geral do Município de Fortaleza.  v. 9. pp. 129-162. nov. 2001. Disponível em: 
<http://revista.pgm.fortaleza.ce.gov.br/index.php/revista1/article/view/135>. Acesso 
em: 09 jun. 2018. 

  

WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 3. ed., rev. e atual. Imprenta: 

São Paulo, Perfil, 2005. 

http://revista.pgm.fortaleza.ce.gov.br/index.php/revista1/article/view/135


135  

ANEXO A - BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acórdão em 
Agravo de Instrumento nº 1.0000.17.038303-8/001. Agravante: UNIMED 
BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - Agravada: 

JOAO PESSOA GUIMARAES. Relator: Des.(a) José Flávio de Almeida 
Relator do Acordão: Des.(a) José Flávio de Almeida Data do Julgamento: 

04/10/2017 Data da Publicação: 09/10/2017. 
 
Número do 0383038 Númeração 0383038 
Relator: Des.(a) José Flávio de Almeida 
Relator do Acordão: Des.(a) José Flávio de Almeida 
Data do Julgamento: 04/10/2017 
Data da Publicação: 09/10/2017 

 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA COMINATÓRIA 
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE SEGURO SAÚDE - 
TRATAMENTO OCULAR COM IMPLANTE INTRAVÍTREO TUTELA 
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. 1- A tutela provisória pode fundamentar-se em 
urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, 
pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. (CPC, art. 294). 2- A 
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 
(CPC, art. 300). 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0000.17.038303-8/001 - COMARCA DE 
BELO HORIZONTE - AGRAVANTE(S): UNIMED BELO HORIZONTE 
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - AGRAVADO(A)(S): JOAO PESSOA 
GUIMARAES 
 

A C Ó R D Ã O 
 
Vistos etc., acorda, em Turma, a 12ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça 

do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em 
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. DES. JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA 
RELATOR. 
DES. JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA (RELATOR)  
 
V O T O 

UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 
interpõe agravo de instrumento contra a decisão (ff. 65/68 doc. único), integrada 
pela decisão de aclaratórios (f. 70 doc. único), proferida nos autos de ação 
ordinária ajuizada por JOÃO PESSOA GUIMARÃES, que deferiu antecipação 
dos efeitos da tutela nos seguintes termos: 

[...] a tutela de urgência, sendo ela cautelar ou antecipada, nos termos do art. 
300, do Novo CPC, pressupõe a verificação imediata dos elementos que 
evidenciem a probabilidade do direito (prova inequívoca), perigo de dano (do 
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação), ou risco ao resultado 
útil do processo. No caso, analisando o teor dos relatórios médicos, inclusive do 
relatório adotado pelo Comitê Estadual de Saúde juntado pela autora no Evento 
ID n° 19744369, não restam dúvidas acerca da urgência e imprescindibilidade 
da realização do tratamento através da cirurgia indicada. Isso porque, 
comprovada a gravidade da doença que acomete o beneficiário do plano, não se 
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pode conceber a negativa de cobertura para o fornecimento da cirurgia, vez que, 
no contexto clínico do autor, o procedimento indicado é o único tratamento 
possível para a melhora de sua saúde. Nesse sentido, a não realização da 
cirurgia pelo plano de saúde réu viola o principio da boa-fé contratual, bem como 
a do proteção do consumidor, uma vez que a pretensão erigida na peça 
vestibular está lastreada basicamente no direito do requerente em receber a 
contraprestação decorrente do plano de saúde contratado com o réu. O pedido 
constante à inicial deve ser deferido, haja vista que, tratando-se de paciente 
acometido com doença grave, com possibilidade de perda da visão e 
agravamento da saúde, não há dúvidas que o bem jurídico maior é a vida, 
devendo este de sobrepor, devido a relevância do bem jurídico tutelado. 
Ademais, não se mostra razoável, tão pouco proporcional, a negativa da 
operadora de saúde ré, sob a alegação de que a cirurgia recomendada não 
surtiria efeito, mostrando-se sem expectativa de melhora. Dentro do contexto, 
notável que a empresa de saúde não possui competência e conhecimento para 
determinada resposta, haja vista que apenas um profissional médico capacitado 
poderia emitir parecer sobre a possibilidade de êxito referente à cirurgia em 
pauta. Outrossim, o juiz poderá antecipar total ou parcialmente os efeitos da 
tutela, mesmo que haja possibilidade de reversão no provimento final, desde que 
fique demonstrado a urgência/perigo do paciente aguardar o provimento final, 
visto que o direito a vida e a sobrevivência são direitos indisponíveis. Deste 
modo, da análise sumária dos presentes autos, verificase a presença dos 
requisitos autorizadores para a concessão da tutela pleiteada. A probabilidade 
do direito demonstrando a relação jurídica entre as partes (Evento ID 
n°19744268 - Pág. 3/4), além da configuração de necessidade da 
contraprestação a cargo da operadora do plano de saúde. O risco de dano está 
evidenciado na possibilidade de agravamento do quadro de saúde do autor. Isso 
posto, defiro o pedido liminar e determino, com urgência, nos termos dos arts. 
300 e 303, do NCPC, que a ré autorize ao autor a cirurgia de implante intravítreo 
de polímero farmacológico, com todos os materiais necessários para sua 
realização, conforme descrito no relatório de Evento ID n° 19744303 - Pág. 1/2, 
sob pena de pagamento de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), 
limitada ao montante de R$ 30.000,00. Intime-se a requerida para acatamento 
da presente decisão, citando-a para os termos da presente ação. Cumpra-se, 
com urgência. [...] 

A agravante alega que "a decisão proferida decidiu além do requerido pela 
parte, entendendo ser aplicável ao caso o disposto no art. 303 do CPC, que versa 
tão somente sobre a tutela de caráter antecedente, não aplicável ao caso em 
questão. Isso porque, conforme disposição constante no art. 303, § 5º do CPC, 
deve constar explicitamente na peça inicial o intento de valer-se da tutela 
antecipada em caráter antecedente"; que "o Novo CPC deu tratamento similar 
(mas não idêntico) à tutela cautelar e à tutela antecipada, permitindo que ambas 
se deem em caráter preparatório (antecedente). Confira-se o teor do parágrafo 
único do artigo 294 do Novo CPC" (f. 06 doc. único). Argumenta que "a tutela 
antecipada antecedente está disciplinada nos artigos 303 e 304, enquanto que a 
tutela cautelar antecipada antecedente está regulamentada pelos artigos 305 a 
309 do Novo Digesto Processual Civil. São institutos distintos. De toda forma, 
não cabe ao Magistrado escolher pelo autor, ou seja, decidir que a ação ajuizada 
passaria a tramitar nos moldes do art. 303 do Novo CPC, permitindo, 
futuramente, que a ausência de interposição de agravo de instrumento 
determinasse a estabilização da decisão consoante disposto no art. 304, caput 
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e seu § 1º do Novo CPC. Ao escolher pela parte autora, o D. Magistrado feriu de 
morte o devido processo legal e violou os limites da lide, desrespeitando os 
artigos 141 e 492 do Novo CPC [...] que não existe previsão determinando que 
o Juiz poderá, de ofício, conceder a tutela antecipada nos termos do art. 303, já 
que a mesma possui requisitos essenciais para o seu devido provimento. Dessa 
forma, a decisão ora atacada, ao determinar a expressa aplicação do 
mencionado artigo, viola a determinação legal constante no Código de Processo 
Civil, o que enseja sua reforma" (f. 07 doc. único). Prossegue afirmando que 
"inexiste autorização legal para a transformação de ação cautelar em ação 
satisfativa. Com efeito, a leitura do art. 14 do Novo CPC permite concluir que a 
entrada em vigor da nova norma processual civil não autoriza a transformação 
de uma ação cautelar (que tutela resultado útil de um pedido principal) em ação 
satisfativa (que contém o próprio pedido principal)". Assevera que "o contrato ao 
qual a parte agravada é vinculada é um contrato de prestação de serviços, não 
um instrumento que possa ser utilizado para promover o irrestrito atendimento 
dos seus interesses particulares. Portanto a agravada não pode ser obrigada a 
garantir um acesso à saúde de forma irrestrita e universal, garantia esta que deve 
ser oferecida através do Estado conforme preceitua o art. 196 da CR/88 e, em 
respeito aos preceitos constitucionais citados, portanto, medida que se impõe 
revogar a tutela de urgência" (f. 08 doc. único). Pede que seja concedido o efeito 
suspensivo "determinando a imediata suspensão da decisão agravada e da 
aplicação e efeitos decorrentes do art. 303 do CPC até o desate final por essa 
Eg. Câmara; [...] Ao final, requer seja reformada a decisão ora agravada, 
afastando a aplicação e efeitos referentes ao artigo 303 do CPC e, 
consequentemente, o indeferimento da liminar pleiteada, tendo em vista o 
exposto na presente peça recursal" (f. 09 doc. único). 

 
Preparo pago (ff. 11/12 doc. único). 

 
Admitido o processamento do recurso e indeferido o pedido para atribuirlhe 

efeito suspensivo (ff. 230/235 doc. único). 
O MM. Juiz de Direito manteve a decisão agravada (f. 250 doc. único). 
Resposta do agravado (ff. 237/244 doc. único) pela manutenção da decisão 

do Juiz a quo, alegando que "o pedido do agravado foi exatamente o que consta 
no requerimento, em sede de tutela antecipada, ou seja, autorização do 
tratamento com implante intravítreo. [...] Como a tutela de urgência engloba tanto 
a cautelar como a antecipada, tem-se que ambas possuem os mesmos 
requisitos para a sua concessão, quais sejam, a probabilidade do direito e o 
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". 

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 
Conforme se observa na decisão agravada, o Juiz a quo valeu-se de 

argumentação acerca dos artigos 300 e 303 do Código de Processo Civil para 
fundamentar a concessão da Tutela de Urgência em caráter liminar. 

Cumpre salientar que os referidos artigos versam acerca do instituto da 
Tutela de Urgência, bem como elencam exigências para a autorização da 
concessão de ambas as suas espécies (tutela cautelar e tutela antecipada), 
quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado 
útil do processo. 

No caso em tela, como bem ressaltou o MM. Juiz de Direito: 
[...] No caso, analisando o teor dos relatórios médicos, inclusive do relatório 
adotado pelo Comitê Estadual de Saúde juntado pela autora no Evento ID n° 
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19744369, não restam dúvidas acerca da urgência e imprescindibilidade da 
realização do tratamento através da cirurgia indicada. Isso porque, comprovada 
a gravidade da doença que acomete o beneficiário do plano, não se pode 
conceber a negativa de cobertura para o fornecimento da cirurgia, vez que, no 
contexto clínico do autor, o procedimento indicado é o único tratamento possível 
para a melhora de sua saúde. 

Assim, demonstrados pelos documentos acostados aos autos os requisitos 
necessários para a concessão da tutela de urgência, a fundamentação para a 
autorização do tratamento requerido pelo agravado não altera o desfecho da 
controvérsia. A garantia contratual não pode ser mitigada, pois a indicação do 
médico conveniado quanto tratamento adequado para o segurado não se insere 
na conveniência administrativa da agravante. 

DIANTE DO EXPOSTO, com fundamentado no art. 93, IX, da Constituição 
da República, nego provimento ao recurso. 

Condeno a agravante ao pagamento ao pagamento das custas recursais. 
 
DES. JOSÉ AUGUSTO LOURENÇO DOS SANTOS - De acordo com o(a) 
Relator(a). 

 
DESA. JULIANA CAMPOS HORTA - De acordo com o(a) Relator(a). 

SÚMULA: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO" 
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ANEXO B - BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acórdão em 
Agravo de Instrumento nº 1.0000.17.046088-5/001. Agravante: UNIMED 
BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - Agravada: 

DEISE MENDES JORGE. Relator: Des.(a) Amorim Siqueira Relator do 
Acordão: Des.(a) Amorim Siqueira Data do Julgamento: 07/11/2017 Data 

da Publicação: 16/11/2017 
 
Numeração 0460885  
Relator: Des.(a) Amorim Siqueira 
Relator do Acordão: Des.(a) Amorim Siqueira 
Data do Julgamento: 07/11/2017 
Data da Publicação: 16/11/2017 

 
EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - NEGATIVA DE 
COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 
URGÊNCIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - MULTA 
COMINATÓRIA - POSSIBILIDADE - LIMITE TEMPORAL - NECESSIDADE 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos da Súmula 469, do 
Superior Tribunal de Justiça, as contratações de planos de saúde estão 
submetidas às normas do Código de Defesa do Consumidor. Restando 
comprovada nos autos a urgência na utilização do equipamento denominado 
BIPAP, com risco de morte do paciente, tem aplicação o artigo 35-C, inciso I, da 
Lei 9.656/98. O art. 537 do Código de Processo Civil/2015 possibilita a imposição 
de multa diária com a finalidade de promover a efetividade da decisão judicial, 
tratando-se de faculdade atribuída ao Juiz que, mesmo de ofício, pode impor 
sanção pecuniária, que deve ser suficiente e compatível com a obrigação. 
Recurso provido para limitar a incidência das astreintes. 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0000.17.046088-5/001 - COMARCA DE 
BELO HORIZONTE - AGRAVANTE(S): UNIMED BELO HORIZONTE 
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - AGRAVADO(A)(S): DEISE 
MENDES JORGE 
 

A C Ó R D Ã O 
 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 9ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça 
do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em DAR 
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 
DES. AMORIM SIQUEIRA 

 

RELATOR. 
DES. AMORIM SIQUEIRA (RELATOR)  
 
V O T O 

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED BELO 
HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra da decisão de 
Ordem 44, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara do Trabalho de Belo 
Horizonte, nos autos da "ação ordinária c/c pedido de tutela antecipada" contra 
si proposta por DEISE MENDES JORGE. 

O juízo a quo deferiu o pedido liminar formulado pela parte agravada e 
determinou, nos termos dos arts. 300 e 303 do NCPC, que a ré fornecesse o 
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equipamento denominado BIPAP, conforme descrito nos relatórios de Evento ID 
nº 23572627, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária 
que fixou em R$2.000,00 dois mil reais. 

A agravante sustenta que a decisão agravada não merece prosperar, porque 
proferida em inobservância dos requisitos legais. Salienta que o contrato é 
regulamentado pela Lei 9.656/98, e obedece rigorosamente à fiscalização e à 
regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a teor do que 
dispõe a Lei nº 9.9601/00. 

Argumenta, em síntese, que o contrato tem sua cobertura definida no próprio 
corpo do instrumento e mais, que a matéria encontra-se regulamentada pelos 
artigos 10 e 12 da Lei 9.656/98, os quais instituem o plano-referência e 
descrevem os atendimentos em caráter ambulatorial, hospitalar, obstétrico e 
odontológico, não existindo qualquer menção ao atendimento domiciliar com 
fornecimento de equipamentos. O contrato, por sua vez, seria claro ao excluir o 
equipamento de cobertura, consoante cláusulas p, u e v. 

Acrescenta não ofertar qualquer contrato que preveja tal serviço. 
Destaca os prejuízos a que ficaria sujeita com a manutenção indefinida de 

obrigação não prevista em contrato. 
Finalmente, não teria sido esclarecido pela parte se a tutela pretendida se 

daria em caráter antecedente, nos termos do art. 303 do NCPC, nem mesmo o 
intuito de estabilização de seus efeitos. Tece considerações a respeito, 
apontando desrespeito, pelo magistrado do disposto nos artigos 141 e 492 do 
CPC. 

Conclui dizendo inexistir previsão legal, regulamentar ou contratual para 
fornecimento do aparelho, que é de uso hospitalar, e que, inexistindo tutela 
provisória satisfativa antecipada de ofício, haveria ilegalidade na decisão 
agravada. 

Pugna pelo conhecimento do recurso para, de plano, conceder o efeito 
suspensivo ao agravo, pois, não configurada a situação emergencial, não 
haveria como manter tutela antecipatória que não poderá ser revertida em caso 
de improcedência da ação, frente à declarada ausência de condições financeiras 
da autora em custear equipamento de uso hospitalar. 

Roga pelo provimento do agravo, para reforma da decisão agravada, com o 
indeferimento da liminar pleiteada e, consequentemente, sendo afastados os 
efeitos referentes ao art. 303 do CPC. 

Recebido o recurso pela decisão de Ordem 51, foi indeferido o vindicado 
efeito suspensivo. 

Devidamente intimada, a agravada apresentou a contraminuta de Ordem 52, 
em que ressalta tratar-se de idosa de 75 (setenta e cinco) anos de idade e 
portadora de apneia obstrutiva do sono, cuja insuficiência respiratória, acaso 
retirado o BPAP, poderia levá-la a eventos cardiovasculares e óbito, conforme 
relatório médico anexado. 

Diz não estar eivada de qualquer nulidade a decisão agravada, que é 
autoexplicativa e desmerece maiores indagações a respeito de sua 
fundamentação. 

Tratando-se de equipamentos fornecidos em caráter de urgência ou 
emergência é obrigatória a cobertura plena pelos planos de saúde, configurando- 
se abusiva a cláusula contratual que não a preveja. 

Acrescenta que, frente ao conflito entre o direito do indivíduo à saúde e à 
vida e o da seguradora à preservação de seu patrimônio, é mister a prevalência 
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daquele sobre esse, sob os moldes traçados pela Constituição de 1988. Pugna 
pela interpretação mais favorável ao consumidor, de acordo com o art. 47 do 
CDC. 

Reportando-se ao resultado útil do processo, a única forma de assegurálo se 
daria com a preservação da vida da agravada. A falta de recusa contratual 
expressa, contrariando os artigos 46; 47; 48 e 54, §§3º e 4º do CDC, faz com 
que seja inadmissível a recusa ora externada. As astreintes, a seu turno, teriam 
sido fixadas corretamente, visando estimular a parte contrária ao 
descumprimento da determinação judicial. 

 
Preparo comprovado no documento de Ordem 02. 

 
Sem mais a relatar. DECIDO. 

 
A matéria recursal se resume à análise acerca do preenchimento dos 

requisitos da tutela provisória, deferida pelo juízo a quo, contra a qual a 
agravante se insurge. 

Retomando a leitura da decisão agravada, verifico que o magistrado 
consignou que, a teor do "Relatório Médico para Judicialização do Acesso à 
Saúde" juntado pela autora, não restariam dúvidas acerca da imprescindibilidade 
e urgência para o fornecimento do aparelho, haja vista tratar-se de paciente com 
dificuldade de respiração, não sendo razoável ou proporcional aguardar o curso 
processual, com grande possibilidade de comprometimento da vida da autora. 
Ponderou o magistrado que, sendo a vida o bem jurídico maior, seria abusiva a 
cláusula contratual que prevê a falta de cobertura para o aparelho. Ademais, 
ressaltou ser entendimento perante nossos tribunais que, comprovados os 
requisitos da tutela antecipada, o juiz poderá antecipála total ou parcialmente, 
mesmo que haja impossibilidade de reversão no provimento final, desde que 
fique demonstrada a urgência/perigo do paciente aguardar o provimento final, 
visto que o direito à vida e à sobrevivência são direitos indisponíveis. 

Pois bem. Confrontando a tese recursal ao conjunto probatório, tenho que a 
decisão agravada não merece mais do que pontual reparo. 

Verifica-se que a providência deferida em primeira instância, anteriormente 
disciplinada pelo art. 273 do Código de Processo Civil de 1973, recebeu novo 
regramento e roupagem, sendo denominada, com a vigência do CPC/2015, 
simplesmente como tutela de urgência, no caso satisfativa, justificada pela 
existência de uma situação que exija preservação imediata, nos termos do artigo 
300 da Lei 13.105/2015, que traz a seguinte redação: 

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 
dano ou o risco ao resultado útil do processo. 
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme 
o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os 
danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 
dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 
oferecê-la. 
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 
justificação prévia. 
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será 
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 
decisão. 

Não há dúvida acerca da natureza do provimento jurisdicional deferido, 
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requerido de forma incidental no bojo de uma ação de conhecimento. 
Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de 

Oliveira assim lecionam: 
"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 representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in 
mora") (art. 
300, CPC). 

Percebe-se, assim, que "a redação do art. 300, caput, superou a 
distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a 
tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na 
demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de 
forma antecipada" (enunciado n. 143 do Fórum Permanente de 
Processualistas Civis).(...) 

A tutela provisória de urgência satisfativa (ou antecipada) exige 
também o preenchimento de pressuposto específico, consistente na 
reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória (art. 300, §3º) (Curso 
de direito processual civil: teOria da prova, direito probatório, ações 
probatórias decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos 
da tutela/Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de 
Oliveira - 11.ed - Salvador: Ed. Jus Podium, 2016, v. 2, pp.607/608). 

A concessão da tutela provisória exige aferição da existência de dois 
requisitos cumulativos, que são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 
risco ao resultado útil do processo, desde que haja reversibilidade. 

Tratando do primeiro requisito, diante de medida que determina obrigação 
de fazer a operadora de plano de saúde, é importante ressaltar, nos termos da 
Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça, que as contratações estão 
submetidas às normas do Código de Defesa do Consumidor. 

Disso decorre que a interpretação da situação concreta parte da 
hipossuficiência presumida do consumidor, que impõe a exigência do adequado 
esclarecimento e o afastamento de cláusulas abusivas. 

Nesse aspecto, registro comungar do pensamento manifestado pelo 
magistrado a quo, nesse juízo inicial, de que configura aparente abusividade a 
recusa da oferta de equipamento indispensável à promoção da saúde e 
manutenção da vida do contratante. 

Em se tratando de matéria de saúde, é útil reportar ao que a Lei nº 9.656/98 
define como sendo emergência e urgência, para fins de cobertura obrigatória de 
atendimento: 

"Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: 

I - de emergência, como tal definidos os que 
implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para 
o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; 

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de 
acidentes pessoais ou de complicações no processo 
gestacional; 

III - de planejamento familiar." 

 
No caso dos autos, tenho que o relatório médico de Ordem 39, páginas 3/5 

estabelece claramente a necessidade de uso do BIPAP : 
" RELATÓRIO MÉDICO PARA JUDICIALIZAÇÃO DO ACESSO À 
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SAÚDE 

1.1. Nome do médico: Blyse Sara Souza Pires 1.2 Número do registro CRM: 

71676 2.1. Nome da paciente: Deise Mendes Jorge 

9. No exame de titulação para PAC (aparelho de pressão 
positiva) o uso do CPAP não foi suficiente para o tratamento. Foi 
necessário BIPAP para controle das apneias. Não está indicado 
tratamento cirúrgico ou medicamentoso. 

18. Especificar o quadro clínico e as peculiaridades do 
paciente e demais considerações: Paciente com apneia obstrutiva 
do sono grave e sem controle das apneias com CPAP. A 
persistência das apneias aumenta o risco de óbito por causas 
cardiovasculares, especialmente nesta paciente, que já possui 
história de IAM e outros fatores de risco cardiovascular." 

 

Mencionando então o segundo requisito da tutela provisória, deve-se alertar 
para o equívoco comum de reputar o perigo de dano - referido textualmente no 
art. 300 -, ou o perigo na demora, como sinônimo de urgência. 

O perigo é de que ocorra dano pela demora do provimento jurisdicional, 
razão pela qual não se exige, para a concessão de uma tutela provisória, que 
haja urgência ou emergência. 

O que existe, na verdade, é a possibilidade de que, verificados os requisitos 
legais, possa ser mitigado o fator duração do processo como provável agente de 
causador de dano à parte, pela simples demora do provimento jurisdicional. 

Vejamos o que Humberto Theodoro Júnior leciona a respeito: 
"Para a obtenção da tutela de urgência, a parte deverá demonstrar fundado 
temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as 
circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. 
E isto pode ocorrer quando haja o risco de perecimento, destruição, desvio, 
deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens, ou provas necessários 
para a perfeita e eficaz atuação do provimento final. 
O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa 
composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não poderá 
ser alcançado caso se concretize o dano temido. 
Ele nasce de dados concretos, seguros, objeto de prova suficiente para autorizar 
o juízo de grande probabilidade em torno do risco de prejuízo grave. 
Pretende-se combater os riscos de injustiça ou de dano derivados da espera pela 
finalização do curso normal do processo. Há que se demonstrar, portanto, o 
"perigo na demora da prestação da tutela jurisdicional". (NCPC, art.300). 
Esse dano corresponde, assim, a uma alteração na situação de fato existente ao 
tempo do estabelecimento da controvérsia - ou seja, do surgimento da lide - que 
é a ocorrência anterior ao processo. Não impedir sua consumação 
comprometerá a efetividade da tutela jurisdicional a que faz jus o agravante." 
Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do 
direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. 
I / Humberto Theodoro Júnior. 56 ed. vol., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: 
Forense, 2015. pág.610/611 

Postas tais premissas, nota-se que a realização antecipada do procedimento 
foi recomendada a fim de evitar complicações sérias de saúde, estando presente 
o risco atual e iminente de imposição de novas lesões, sofrimento e até óbito. 

A meu sentir, o quadro é de gravidade inquestionável e de improvável ou 
difícil reparação. Anoto, ainda, que apesar de o procedimento não ter sido 
solicitado em caráter de urgência, o risco de morte justifica seu uso imediato. 
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Neste contexto, reportando-me ao já citado artigo 35, constatado o risco de 
morte, penso ser indevida e revestida de potencial lesivo a recusa de cobertura, 
restando preenchidos, em cognição sumária, os requisitos da probabilidade do 
direito e perigo na demora. A respeito da matéria, a jurisprudência deste Tribunal 
de Justiça não discrepa: 

 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO 
ORDINÁRIA - PLANO DE SAÚDE - DOENÇA PULMONAR 
OBSTRUTIVA CRÔNICA - BIPAP - SUPORTE DE VENTILAÇÃO 
MECÂNICA NÃO INVASIVA 

- RECUSA DE COBERTURA - IMPOSSIBILIDADE. 

- O plano de saúde contratado sob a égide da Lei nº 9.656/98 deve 
ser interpretado em conjunto com as regras do Código de Defesa do 
Consumidor, de modo que a interpretação das cláusulas contratuais se 
dê de forma mais favorável ao contratante. 

- "É abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento quando 
essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do 
segurado." (STJ AgRg no AREsp 368748/SP) - "O contrato de plano de 
saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo 
permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas 
necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura." 
(STJ - Ag.Rg. no Ag 1355252/MG) 
10 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

- A recusa indevida pela operadora de plano de saúde em autorizar 
a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou 
contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por 
agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do 
beneficiário. Caracterização de dano moral in re ipsa. Precedentes do 
STJ. Para fixação dos danos morais, deve-se levar em consideração as 
circunstâncias de cada caso concreto, tais como a natureza da lesão, as 
consequências do ato, o grau de culpa, as condições financeiras das 
partes, atentando-se para a sua dúplice finalidade, ou seja, meio de 
punição e forma de compensação à dor da vítima. (TJMG - Apelação 
Cível 1.0687.15.006029-5/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª 
CÂMARA CÍVEL, 
julgamento em 28/03/2017, publicação da súmula em 31/03/2017) 
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO COMINATÓRIA DE 
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE 
PLANO DE SAÚDE CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 
APLICABILIDADE. "SAOS" SÍNDROME DA APNÉIA OBSTRUTIVA DO 
SONO - HOME CARE APARELHO DE VENTILAÇÃO ASSISTIDA 
"BIPAP", PRESCRITO PARA USO DOMICILIAR - NEGATIVA DE 
COBERTURA - ILEGALIDADE EXISTÊNCIA DE EXPRESSA 
EXCLUSÃO CONTRATUAL - IRRELEVÂNCIA - EQUIPAMENTO 
NECESSÁRIO AO SUCESSO DO TRATAMENTO HODIERNA 
JURISPRUDÊNCIA DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. DANOS 
MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - MEROS ABORRECIMENTOS. 
ONUS SUCUMBENCIAIS - REDISTRIBUIÇÃO. 

1 - A existência de expressa exclusão contratual se apresenta 
irrelevante para o deslinde da controvérsia, tendo em vista a 
jurisprudência que se firmou perante o STJ, no sentido de que se revela 
abusiva a negativa de cobertura de tratamento na modalidade "home 
care", que se mostre imprescindível para a recuperação do quadro 
clínico da paciente, com o consequente fornecimento do equipamento de 
suporte ventilatório. 

2 - Embora realmente tenha sido desagradável à 2ª apelante o fato 
de o seu plano de saúde ter negado a cobertura do aparelho BIPAP para 
uso em regime de "home care", isso não acarreta indenização 
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compensatória por danos morais. Ao homem médio é perfeitamente 
suportável o dissabor causado por tais fatos, não sendo a hipótese dos 
autos hábil a causar ofensa a algum dos direitos da personalidade. 3 - 
Nos termos do art. 21 do CPC/73, "Se cada litigante for em parte 
vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e 
compensados entre eles os honorários e as despesas". (TJMG - 
Apelação Cível 1.0024.12.2995913/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio 
André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 
13/12/2016, publicação da súmula em 16/12/2016) 

Caso a instrução processual venha a revelar o desacerto da decisão 
provisória, e a operadora do plano de saúde seja vencedora na demanda, poderá 
pleitear a restituição dos valores pagos em ação própria, restando satisfeito o 
requisito reversibilidade. 

Finalmente, penso que a multa arbitrada, de R$2.000,00 (dois mil reais) 
diários, seja adequada e suficiente a influenciar a parte no cumprimento da 
determinação judicial, atendendo ao que é preceituado no artigo 537 do 
CPC/2015. 

Não sendo estipulado, contudo, prazo temporal pelo juízo a quo, cumpre dar 
parcial provimento ao recurso, apenas para limitar sua incidência a 60 (sessenta) 
dias. 

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para 
limitar as astreintes ao lapso de sessenta dias. 

Custas ao final. 
 
DES. JOSÉ ARTHUR FILHO - De acordo com o(a) Relator(a). 

DES. PEDRO BERNARDES - De acordo com o(a) Relator(a). 

SÚMULA: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO." 
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ANEXO C - BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acórdão em 
Apelação Cível nº 1.0348.16.000489-4/001. Apelante: MUNICÍPIO DE JACUÍ 
- Apelada: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, JOANA 

SOPHIA ROMEIRO. Relator: Heloisa Combat, Data de Julgamento: 
03/11/2016, Câmaras Cíveis / 4ª C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 

08/11/2016. 

 
 

Número do 0004894 Númeração 
Relator: Des.(a) Heloisa Combat 
Relator do Acordão: Des.(a) Heloisa Combat 
Data do Julgamento:03/11/2016 
Data da Publicação:08/11/2016 

 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA 
REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE RECURSO. 
INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 304 DO NCPC. ESTABILIZAÇÃO DA 
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. APLICABILIDADE À 
FAZENDA PÚBLICA. 
- O art. 304 apresenta uma redação clara em relação ao requisito para se tornar 
estável a tutela de urgência na modalidade antecipada, isto é, a não interposição 
de recurso contra a decisão que a conceder. 
- O legislador optou por utilizar o termo "recurso" contra a decisão que conceder 
a tutela de urgência, na modalidade antecipada, não cabendo ao intérprete sua 
ampliação, no sentido de admitir qualquer impugnação para obstaculizar a 
estabilização da tutela concedida, com a consequente extinção do processo. 
- Lecionam os Professores Érico Andrade (UFMG) e Dierle Nunes (PUC Minas) 
que, se obtida a tutela de urgência, no procedimento preparatório da tutela 
antecipatória (satisfativa), e o réu não impugnar a tutela concedida, mediante 
recurso de agravo de instrumento (art. 1015, I, novo CPC), o juiz vai extinguir o 
processo e a medida liminar antecipatória da tutela vai continuar produzindo seus 
efeitos concretos mesmo na ausência de apresentação do pedido principal (art. 
304, §§1º e 3º, novo CPC). 
- A Fazenda Pública se submete ao regime de estabilização da tutela antecipada, 
por não se tratar de cognição exauriente sujeita a remessa necessária. 
(Enunciado 21 sobre o NCPC do TJMG). 
-Recurso improvido. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0348.16.000489-4/001 - COMARCA DE JACUÍ 
APELANTE(S): MUNICÍPIO DE JACUÍ - APELADO(A)(S): MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, JOANA SOPHIA ROMEIRO 
ATRIBUIÇÃO DA PARTE EM BRANCO SUBSTITUÍDA PELO MINISTÉRIO 
PÚBLICO 
 

A C Ó R D Ã O 
Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça 

do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, à 
unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. 
DESA. HELOISA COMBAT 
RELATORA. 
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DESA. HELOISA COMBAT (RELATORA)  
 
V O T O 

 
Conheço do recurso, presentes 

seus pressupostos objetivos e subjetivos 
de admissibilidade. 

Trata-se de "tutela de urgência incidental inaudita altera pars" ajuizada 
pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em favor da menor J. S. R., 
contra o Município de Jacuí, alegando, em breve síntese, que a recém nascida 
foi diagnosticada com Doença do Refluxo Gastroesofágico, lhe tendo sido 
prescrito, por médicos integrados ao Sistema Único de Saúde, a fórmula láctea 
'NAN AR" (ou outra fórmula láctea antirrefluxo). 

Diante do direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, 
o Parquet requereu a concessão da tutela de urgência incidental, nos termos dos 
arts. 294 e 300 do NCPC, para obrigar o ente municipal a providenciar o 
fornecimento imediato e contínuo do insumo fórmula láctea antirrefluxo. 

O MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Jacuí, observando o disposto 
no art. 305, parágrafo único do CPC/15, entendeu que pretensão da parte autora 
se amolda ao procedimento com previsão no art. 303 de referido diploma legal, 
recebendo a exordial como "tutela antecipada antecedente". Ato contínuo, diante 
dos documentos acostados à inicial, que acusam a necessidade do insumo, bem 
como a negativa no seu fornecimento por parte da municipalidade (fl. 11), deferiu 
o pedido de tutela antecipada antecedente para que a parte requerida forneça à 
menor a fórmula láctea "NAN AR", descrita na inicial, conforme prescrição 
médica (fls. 15/15v). Por fim, determinou a intimação das partes, bem como do 
Parquet para aditamento da inicial, nos termos do art. 303, §1º, I do NCPC. 

O Município de Jacuí foi intimado da r. decisão que concedeu a tutela 
antecipada antecedente às fls. 17/17v, tendo o mandado de intimação sido 
juntado em 06 de maio de 2016. 

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais aditou sua petição 
inicial às fls. 18/22. 

O MM. Juiz de origem determinou que a Secretaria certifica-se se houve 
a interposição de agravo contra a decisão que deferiu a tutela de urgência (fl. 
26). A ausência de recurso foi certificada à fl. 26v. 

Por r. sentença de fl. 27, nos termos do art. 304, §1º, do NCPC, o MM. 
Juiz a quo julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, diante da 
estabilização da tutela de urgência concedida. 

O Município de Jacuí interpôs recurso de apelação às fls. 28/30, 
buscando a reforma da r. sentença, alegando, em apertada síntese, que não foi 
intimado antes de ser certificado a não interposição de recurso em face da 
decisão que concedeu a tutela de urgência. Argumenta que juntou aos autos 
petição com instrumento de mandato e pedido de vista fora do Cartório, com o 
objetivo de apresentar sua contestação, o que não foi apreciado pelo Magistrado 
de origem. 

Contrarrazões às f. 31/31v. 
Parecer da douta Procuradoria de Justiça às fls. 37/37v, opinando pelo 

desprovimento do recurso. 
É o sucinto relatório. 
Passo a decidir. 
Discute-se, pois, em suma, se houve a estabilização da tutela 
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antecipada requerida em caráter antecedente, nos termos do art. 304 do NCPC. 
A previsão do art. 304 do CPC/15 é no seguinte sentido: 

Art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se 
estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo 
recurso. 

§ 1o No caso previsto no caput, o processo será extinto. 

A questão processual discutida nos autos envolve uma das principais 
alterações do Novo Código de Processo Civil, relacionado à estabilização da 
tutela antecipada antecedente. 

O art. 304 apresenta uma redação clara em relação ao requisito para 
se tornar estável a tutela antecipada concedida, isto é, a não interposição de 
recurso contra a decisão que a conceder. 

Não se desconhece que um dos autores do projeto do NCPC, o ilustre 
Professor Fredie Didier, em sua obra Curso de Direito Processual Civil: teoria da 
prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada 
e antecipação dos efeitos da tutela. 11. Ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. P. 
617, defende que, "embora o art. 304 do CPC fale apenas em não interposição 
do recurso, a inércia que se exige para a estabilização da tutela antecipada vai 
além disso: é necessário que o réu não se tenha valido de recurso nem de 
nenhum outro meio de impugnação da decisão." 

A questão é controversa, já que o culto Professor defende uma posição 
que não encontra respaldo na legislação processual aprovada. 

Registro que tal discussão é necessária, tendo em vista que, em que 
pese a ausência de recurso contra a tutela antecipada deferida, o ente municipal 
protocolizou petição às fls. 23/24, onde juntou mandato de seu Procurador e 
requereu "vista dos autos fora de cartório para contestação." 

Admitindo-se a posição defendida pelo Professor Didier, a 
manifestação do ente público no sentido de que apresentaria contestação, 
poderia ser interpretado como um meio de impugnação a estabilização da tutela 
deferida. 

Entretanto, data venia, tal interpretação não encontra amparo na 
expressa previsão legal do art. 304 do NCPC, não se prestando para obstaculizar 
a estabilização da tutela antecipada antecedente, como no caso dos autos. 

Extrai-se dos ensinamentos de Antonio Cavalcanti, 
Os arts. 303 e 304 do CPC não tratam da mesma figura e não permitem uma 

interpretação prejudicial ao autor que tenha o direito mais provável. O art. 303 
trata da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Já o art. 304 versa 
sobre a estabilização da tutela antecipada, que pode acontecer ou não, a 
depender da apresentação de recurso pelo réu. Ou seja, a tutela satisfativa 
antecedente é um dos elementos do suporte fático da estabilização, mas não se 
confunde com esse instituto. (CAVALCANTI NETO, 2015, p. 23) 

Em judicioso artigo intitulado "Os contornos da estabilização da tutela 
provisória de urgência antecipatória no novo CPC e o 'mistério' da ausência de 
formação da coisa julgada", publicado pelos Professores Érico Andrade (UFMG) 
e Dierle Nunes (PUC Minas), inclusive no site deste TJMG, os ilustres doutores 
em direito processual, assim se manifestaram: 

O art. 304 do novo CPC dispõe 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". Ou seja, a decisão, deferida sob a forma de 
tutela antecipada em procedimento antecedente (art. 303, novo CPC), se não 
impugnada com o recuso próprio, no caso agravo de instrumento (art. 1015, I, 
novo CPC), será, em princípio, estabilizada, resolvendo a crise de direito material 
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por si só, seguindo-se a extinção do processo (art. 304, §1º, novo CPC). Impõe- 
se uma técnica satisfativa monitória secundum eventum defensionis. 

Aqui surge um ponto interessante: a estabilização decorreria só da falta de 
apresentação do recurso, como indica a literalidade do art. 304 do novo CPC, ou 
se poderia estender a perspectiva em razão, por exemplo, de apresentação de 
pedido de suspensão de liminar previsto em lei especial (como é o caso de 
suspensão de liminar prevista nas Leis 8.437/92 e 9.494/97) ou de reclamação 
(art. 988, novo CPC)? 

Da análise inicial, se poderia adotar a interpretação calcada na literalidade 
do art. 304 do novo CPC, no sentido de que apenas a interposição do "recurso" 
contra a decisão que conceder a tutela de urgência, na modalidade antecipada, 
no âmbito do procedimento preparatório (art. 303, novo CPC), seria hábil a evitar 
a estabilização. E recurso, no caso, do ponto de vista da legislação processual, 
tem um sentido específico, nos termos do art. 994 do novo CPC, e significa, no 
caso, interposição do recurso de agravo de instrumento (art. 1015,I, novo CPC). 

Nessa linha, a falta de interposição do agravo de instrumento leva à 
estabilização, independentemente do pedido de suspensão de liminar ou de 
reclamação, com o que estes eventuais mecanismos processuais teriam de ser 
extintos por perda de objeto. 

Outra interpretação que se pode vislumbrar é exatamente no sentido 
contrário: tanto o pedido de suspensão de liminar como a reclamação, apesar de 
não se enquadrarem propriamente como recurso, constituem meios de 
impugnação de decisão judicial e, com isso, produziriam efeito semelhante ao 
do recurso, de modo que nestes casos, mesmo sem a apresentação do recurso 
propriamente dito (agravo de instrumento) evitarseia a estabilização prevista no 
art. 304 do novo CPC. 

E mais: poderia não haver a estabilização se o réu não interpusesse o agravo 
de instrumento mas contestasse o procedimento? Tal perspectiva já foi, 
inclusive, defendida recentemente em doutrina, no sentido de que a contestação 
ou manifestação no sentido da realização da audiência de conciliação/mediação, 
no prazo do recurso, surtiria o mesmo efeito de impedir a estabilização da tutela 
antecipada. 

Numa análise inicial, a tendência dos autores é optar pela primeira opção, 
alargando a possibilidade da estabilização, a partir das anunciadas vantagens 
que a estabilização produz para o ambiente jurisdicional e para as partes, na 
busca de tutela diferenciada, e, ainda, em razão de que o legislador do novo 
Código adotou, aqui, posição expressa no sentido de optar pelo recurso como o 
meio para impedir a estabilização, considerando, inclusive, que nas versões 
anteriores do projeto se utilizada o termo mais abrangente "impugnação"38 e, 
agora, 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. 

Ademais, no caso da não interposição do agravo de instrumento, com a só 
apresentação da contestação, a falta de estabilização ainda poderia violar o 
sentido buscado pelo legislador, de permitir a eficácia da decisão, sem o trânsito 
em julgado, com a extinção do procedimento antecedente, reenviando-se as 
partes para o procedimento de cognição exauriente: se deixaria a cargo do réu 
convolar o próprio procedimento no principal, sem a estabilização da tutela, 
eliminando a linha de estabilização indicada no novo CPC, que passaria a 
depender não mais só da averiguação do recurso, mas de uma falta geral de 
impugnação do réu. 
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A decisão antecipatória, estabilizada, conserva sua eficácia enquanto não for 
desconstituída na ação de cognição plena a ser ajuizada pelo interessado, 
conforme art. 304, §§2º e 3º, do novo CPC, ou seja, "a tutela antecipada 
conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por 
decisão de mérito" (§3º), proferida em ação própria, de cognição plena e 
exauriente, que qualquer das partes pode ajuizar para rediscutir o direito material 
objeto da antecipação no procedimento antecedente (§2º). E tal ação será 
instruída com os autos do procedimento antecedente, de modo que o novo CPC 
prevê, no art. 304, §4º, que qualquer das partes pode requerer o 
"desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida, para instruir a 
petição inicial da ação a que se refere o § 2º, prevento o juízo em que a tutela 
antecipada foi concedida". 

Por conseguinte, se obtida a tutela de urgência, no procedimento 
preparatório da tutela antecipatória (satisfativa), e o réu não impugnar a tutela 
concedida, mediante recurso de agravo de instrumento (art. 1015, I, novo CPC), 
o juiz vai extinguir o processo e a medida liminar antecipatória da tutela vai 
continuar produzindo seus efeitos concretos mesmo na ausência de 
apresentação do pedido principal (art. 304, §§1º e 3º, novo CPC). (disponível 
em: 
http://www.tjmg.jus.br/data/files/D9/E6/05/4D/8D17D410B7C917D40D4E08A 
8/Tutela_Provisoria_e_estabilizacao.pdf. Acesso 31.08.2016). 

Portanto, conforme observam os cultos Professores supracitados, o 
legislador optou por utilizar o termo "recurso" contra a decisão que conceder a 
tutela de urgência, na modalidade antecipada,não cabendo ao intérprete sua 
ampliação, no sentido de admitir qualquer impugnação para obstaculizar a 
estabilização da tutela concedida, com a consequente extinção do processo. 

Das razões recursais do ente municipal, verifica-se que não houve 
recurso contra a decisão concessiva da tutela antecipada, já que o próprio 
Município de Jacuí não argumenta em tal sentido, restando demonstrado que 
houve o decurso do prazo recursal sem sua interposição. 

Conforme leciona Daniel Assumpção, "ao conceder a tutela, o juiz deve 
deixar claro que a tutela concedida é uma tutela antecipada, para que o réu saiba 
que se não se insurgir contra ela ocorrerá a estabilização prevista no art. 304 do 
Novo CPC" (Manual de direito processual civil - Volume único / Daniel Amorim 
Assumpção Neves - 8. ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.. No caso específico 
dos autos, tal providência foi tomada pelo Magistrado de origem, que deixou claro 
em sua r. decisão que se tratava da concessão de tutela antecipada 
antecedente. 

Portanto, caberia ao ora apelante ter apresentado o recurso cabível 
contra a r. decisão que concedeu a tutela antecipada, na modalidade 
antecedente, sob pena de sua estabilização. 

Por fim, registro que este eg. TJMG, em Sessão Plenária, realizada no 
dia 26 de fevereiro de 2016, pelos magistrados que integraram os Grupos de 
Trabalhos do Fórum de Debates e Enunciados sobre o Novo Código de Processo 
Civil, editou o Enunciado nº 21, in verbis: 

Enunciado 21 - (art. 304) A Fazenda Pública se submete ao regime de 
estabilização da tutela antecipada, por não se tratar de cognição exauriente 
sujeita a remessa necessária. 

Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, para 
manter a r. sentença, pelos fundamentos acima. 

http://www.tjmg.jus.br/data/files/D9/E6/05/4D/8D17D410B7C917D40D4E08A
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Custas na forma da lei. 

DESA. ANA PAULA CAIXETA 

V O T O 
Conquanto existam diferentes interpretações para a palavra "recurso" 

contida no art. 304, do CPC/15, que trata da estabilização da tutela de urgência 
satisfativa antecedente, por ora, opto por me filiar àquela também defendida pelo 
Professor e Desembargador Alexandre Freitas Câmara no seguinte sentido: "[...] 
é de se considerar que só a interposição, pelo demandado, de recurso (agravo 
de instrumento, quando se trate de processo que tramita na primeira instância; 
agravo interno quando for o caso de processo de competência originária dos 
tribunais) é capaz de impedir a estabilização da tutela antecipada de urgência 
antecedente. O mero fato de o réu oferecer contestação (ou se valer de qualquer 
outro meio, como - no caso do Poder Público, por exemplo - postular a
 suspensão da medida liminar) não será suficiente para impedir a 
estabilização." (In, O Novo Processo Civil Brasileiro. 2.ed. 2016. Atlas, pág. 288) 
- g.n. 

No caso em apreço, não tendo havido interposição do competente recurso 
de agravo em face da decisão que concedeu a tutela em caráter antecedente, 
resta caracterizada sua estabilização na forma da lei adjetiva. 

Voto de acordo com a ilustre Relatora. 
 
DES. MOREIRA DINIZ - De acordo com o(a) Relator(a). 

SÚMULA: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO" 
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ANEXO D - BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acórdão em 
Apelação Cível nº 1.0372.16.004006-2/001. Apelante: ESTADO DE MINAS 

GERAIS - Apelada: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS, JÚLIA OLIVEIRA SANTOS. Relator: Renato Dresch, Data de 
Julgamento: 09/11/2017, Câmaras Cíveis / 4ª C MARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 14/11/2017 
 
Número do 0040062 Númeração 
Relator: Des.(a) Renato Dresch 
Relator do Acordão: Des.(a) Renato Dresch 
Data do Julgamento: 09/11/0017 
Data da Publicação: 14/11/2017 

 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM 
CARÁTER ANTECEDENTE - EXCEPCIONALIDADE - PETIÇÃO INICIAL 
COMPLETA COM PEDIDO DE PROVIMENTO DEFINITIVO 
DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER ANTECEDENTE IMPOSIBILIDADE 
DE EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA ESTABILIZAÇÃO DA RELAÇÃO 
JURÍDICA. 1- A tutela antecipada em caráter antecedente (CPC, art. 303) é 
medida excepcional a ser adotada tão somente quando a parte não dispuser de 
todos os elementos para formular pedido principal de caráter definitivo; 2- 
Apresentada petição inicial completa abrangendo todos os elementos da causa 
de pedir próxima e remota, além da formulação de pedido sucessivo eventual de 
tutela definitiva que dispensa qualquer emenda da inicial, estaremos diante de 
tutela antecipada de caráter incidente, descaracterizando-se a sua natureza 
antecedente; 3- Tratando-se de tutela antecipada de caráter incidente, inexiste 
estabilização da relação jurídica, exigindo-se a instrução da causa com prolação 
de sentença de mérito com efeito de definitividade. 

 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0372.16.004006-2/001 - COMARCA DE LAGOA DA 
PRATA - APELANTE(S): ESTADO DE MINAS GERAIS - APELADO(A)(S): 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS INTERESSADO(S): 
JÚLIA OLIVEIRA SANTOS 
 

A C Ó R D Ã O 
Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça 

do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em DAR 
PROVIMENTO AO RECURSO. 
DES. RENATO DRESCH 
RELATOR. 
DES. RENATO DRESCH (RELATOR)  
 
V O T O 

 
Trata-se de apelação cível interposta nos autos do pedido de tutela 

antecipada satisfativa em caráter antecedente requerido, perante o Juízo da 2ª 
Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Lagoa da 
Prata, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, em favor 
da menor impúbere J.O.S., em face do ESTADO DE MINAS GERAIS, na qual 
alega que a paciente, enquanto portadora de paralisia cerebral, epilepsia, 
deficiência auditiva e intolerância à lactose, necessita do uso contínuo, por prazo 
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indeterminado,  do  suplemento   alimentar  SOYMILK  NATURAL   (ou fórmula 
nutricional similar), na quantidade de 10 latas por mês, conforme relatório 
médico. Atribuiu-se à causa o valor de R$1.000,00. 

O Magistrado da causa deferiu a tutela provisória, para determinar que o réu 
forneça, no prazo máximo de 30 dias, o suplemento pretendido pela paciente, 
em quantidade e período necessário, conforme prescrição médica, sob pena das 
cominações administrativas, cíveis e criminais, podendo ser substituída por 
fórmula nutricional similar e ficando o seu fornecimento condicionado à 
apresentação de receituário atualizado (fls. 20/21). 

Citado, o réu contestou às fls. 30/33, sem arguição de preliminares e ou 
prejudiciais. 

O Juiz Islon Cézar Damasceno, por sentença de fl. 37, declarou estabilizada 
a decisão liminar e determinou o arquivamento do feito, nos termos do art. 304, 
§1º, do CPC/15. 

Inconformado, o réu apelou, pelas razões de fls. 39/45, alegando que não 
ocorreu a estabilização da tutela no presente caso, ante a impropriedade do 
procedimento utilizado e à manifestação do réu contrária à pretensão autoral por 
meio de apresentação de contestação. Eventualmente, requer o reconhecimento 
de sua ilegitimidade passiva ad causam, insurgindo-se, por fim, contra a fixação 
de multa cominatória, sem a demonstração do descumprimento injustificado da 
ordem judicial. 

Contrarrazões às fls. 47/51, sem arguição de preliminares ou prejudiciais. 
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 65/66 e 70/73, opinou 

pelo desprovimento do recurso. 
É o relatório. 
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de sua admissibilidade. 
Trata-se de sentença publicada na vigência do CPC/15, motivo pelo qual a 

controvérsia será examinada com base nos dispositivos do referido diploma 
legal. 

A regulação da tutela provisória 
Como se trata de pedido inicial identificado como "tutela antecipada 

satisfativa em caráter antecedente", que foi extinta em razão da estabilização da 
relação jurídica, é oportuno que se faça algumas considerações sobre a 
regulação da tutela provisória no CPC/15. 

Diferentemente do processo civil brasileiro, o processo civil estrangeiro 
nunca se preocupou em distinguir conceitualmente a tutela cautelar e a 
antecipada, o que serve apenas para criar debates jurídicos, até porque a 
distinção existe apenas em relação aos efeitos da medida judicial. 

De acordo com Chiovenda, a tutela cautelar é uma medida que visa afastar 
um dano jurídico, enquanto para Calamandrei, é instrumento para garantir o 
eficaz funcionamento da justiça ou , de acordo com Carnelutti, tem o fim de evitar 
as alterações no equilíbrio inicial das partes. 

É importante destacar que a tutela provisória vem a ser qualquer providência 
de natureza liminar adotada no curso do processo de conhecimento ou de 
execução. 

As liminares são medidas provisórias que podem ter natureza de urgência 
ou de evidência. Podem ser antecedentes ou incidentes, assim como podem ter 
natureza antecipada ou cautelar. 

O CPC/15 contemplou a tutela de evidência, que a doutrina denomina, no 
CPC/73, de medidas interinais porque não estão sustentadas em situação de 
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urgência. Inovou mais ao admitir, inspirado no processo civil francês, a 
possibilidade de extinção do processo pela estabilização da relação jurídica. 

A medida liminar é gênero da qual emanam como espécies a tutela cautelar, 
a tutela antecipada ou a tutela de evidência. 

A tutela provisória está disciplinada do artigo 292 ao artigo 311, trazendo 
inicialmente uma estruturação das disposições gerais. Em seguida disciplina a 
tutela de urgência, dividida entre disposições gerais (arts. 300-302), tutela 
antecipada em caráter antecedente (arts. 303-304) e tutela cautelar em caráter 
antecedente (arts. 305-310), para, ao final tratar da tutela de evidência. 

Por disposição expressa do art. 304 do CPC, não interposto recurso contra 
a medida judicial de tutela antecipada de caráter antecedente, esta fica 
estabilizada, levando à extinção do processo. A extinção do processo não leva 
à coisa julgada material, tanto que, qualquer das partes poderá demanda a outra 
com o intuito de "rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada (§ 
2º)". 

Portanto, embora haja previsão da "tutela antecipada em caráter 
antecedente", que tem natureza de satisfatividade, dessa decisão não emana a 
definitividade, de modo que, mesmo estabilizada pela falta de recurso da parte 
adversa contra a liminar, nada impede nova provocação de qualquer das partes 
para obter um provimento definitivo como afirmado. 

Aliás, a tutela antecipada ou cautelar em caráter antecedente somente se 
justifica se a parte não dispuser dos elementos necessários para a propositura 
da demanda principal, até porque exigirá um esforço processual repetido pela 
necessidade de aditar a petição inicial no prazo de 15 (CPC, art. 308, § 1º, I) ou 
30 dias (CPC, art. 308). 

Isso significa dizer que na tutela antecipada ou cautelar requerida em caráter 
antecedente, a petição inicial da medida liminar não estará completa, devendo 
ser emenda ou complementada. 

Da estabilização da tutela antecipada antecedente 
Como visto, o art. 304 do CPC/15 prevê a estabilização da decisão 

concessiva de tutela antecipada de caráter antecedente e não impugnada pelo 
réu, litisconsorte ou assistente simples (por recurso ou outro meio de 
impugnação): 
Art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável 
se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. 
§ 1º No caso previsto no caput, o processo será extinto. 
§ 2º Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, 
reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput. 
§ 3º A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada 
ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação de que trata o § 2º. 
§ 4º Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que 
foi concedida a medida, para instruir a petição inicial da ação a que se refere o 
§ 2º, prevento o juízo em que a tutela antecipada foi concedida. 
§ 5º O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, previsto no § 2º 
deste artigo, extingue-se após 2 (dois) anos, contados da ciência da decisão que 
extinguiu o processo, nos termos do § 1º. 
§ 6º A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade 
dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou 
invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes, nos termos do § 2º 
deste artigo. 
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Sobre a utilidade da estabilização da tutela, ensinam os professores Érico 
Andrade e Dierle Nunes em artigo jurídico intitulado como "Os contornos da 
estabilização da tutela provisória de urgência antecipatória no novo CPC e o 
'mistério' da ausência de formação da coisa julgada": 
O CPC-2015, ao tratar do procedimento da tutela de urgência antecipatória 
postulada em caráter antecedente ao pedido principal, passou a admitir a 
estabilização e sobrevivência da medida antecipatória, como 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 e exauriente. 
(...) Se as partes ficam satisfeitas com a decisão antecipatória, baseada em 
cognição sumária, sem força de coisa julgada, mas com potencial para resolver 
a crise de direito material, não se mostra conveniente obrigá-las a prosseguir no 
processo, para obter a decisão de cognição mais profunda no plano vertical." 
(disponível em 
http://www.tjmg.jus.br/data/files/D9/E6/05/4D/8D17D410B7C917D40D4E08A 
8/Tutela_Provisoria_e_estabilizacao.pdf Acesso em 24.01.2017) 

Embora implique extinção e arquivamento do processo após a estabilização 
da decisão antecipatória, esta produzirá os efeitos enquanto não for ajuizada 
ação autônoma para revisá-la, reformá-la ou invalidá-la, não havendo que se 
falar em coisa julgada material. 

A estabilização se dá num momento em que o pedido principal sequer foi 
formulado e visa afastar o perigo da demora com a tutela de urgência, bem como 
oferecer resultados efetivos e imediatos diante da inércia do réu. 

Ocorre que para que a estabilização ocorra, é necessário que alguns 
pressupostos estejam presentes, os quais passo a analisar. 

a) Do requerimento de tutela provisória satisfativa antecedente 
A opção pela tutela antecipada antecedente deve ser declarada 

expressamente pelo autor (art. 303, §5º), de modo que possibilite a sua 
estabilização, na hipótese do réu ser inerte contra a decisão que a concedeu, 
preenchido, pois, o suporte fático do art. 304, do CPC/15. 

b) Da decisão concessiva da tutela provisória satisfativa antecedente 
Somente os efeitos da decisão concessiva da tutela provisória satisfativa 

(tutela antecipada) em caráter antecedente podem tornar-se estáveis, aqui 
compreendida tanto a decisão concessiva proferida na primeira instância quanto 
a decisão (unipessoal e colegiada) concessiva proferida em grau de agravo de 
instrumento interposto contra decisão singular denegatória. 

c) Da ausência de manifestação do autor pelo prosseguimento 
Para que a estabilização seja possível, é necessário que o autor demonstre, 

já na petição inicial, que não tem intenção de dar prosseguimento ao processo 
para uma pronunciamento definitivo, após a obtenção da pretendida tutela 
antecipada, sob pena de prejudicar o réu que, confiando na possibilidade de 
estabilização e na consequente vantagem da diminuição do custo do processo 
(art. 701, caput e §1º, do CPC/15, aplicáveis por analogia), pode deixar de 
recorrer. 

Portanto, será inaplicável o art. 304, do CPC/15, se o autor expressar sua 
vontade de que pretende, além da concessão da tutela antecipada, 
pronunciamento fundado em cognição exauriente capaz de gerar coisa julgada 
material, sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, 
consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição da República. 

http://www.tjmg.jus.br/data/files/D9/E6/05/4D/8D17D410B7C917D40D4E08A
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c.1) Da natureza incidente da tutela antecipada formulada 
No caso dos autos, o Ministério Público formulou pedido de prosseguimento, 

requerendo de plano providência definitiva, demonstrando que se trata de tutela 
antecipada incidente e não tutela antecipada de caráter antecedente. Na própria 
petição inicial, formulou pedido de continuidade da demanda caso não houvesse 
estabilização. 

Em suas razões recursais, a Fazenda Pública argumenta, corretamente que 
o instituto da estabilização da tutela antecipada antecedente não seria cabível 
no presente feito, tendo em vista que o pedido de tutela antecipada foi feito de 
forma incidental, sendo, portanto, equivocada a adoção do rito e inviabilizada a 
estabilização pretendida. 

Portanto, da análise dos pedidos iniciais (fls. 06v/07v), verifica-se que há 
direcionamento para a adoção do procedimento previsto no art. 303 e seguintes 
do CPC/15, com pedido de concessão de tutela antecipatória de urgência, bem 
como de, na eventualidade de não ocorrer a estabilização da decisão concessiva 
da tutela antecipada, processamento do pedido como ação civil pública, desde 
já aditado, nos termos do referido artigo. 

A petição inicial apresentada está completa abrangendo toda a 
fundamentação, com causa de pedir próxima e remota, além de pedido de 
eventual provimento definitivo, não compatível com o procedimento da tutela 
antecipada em caráter antecedente, porque nada existe para emendar. 

Portanto, não havia como estabilizar a relação jurídica. 
Oportuno salientar, por fim, que, a despeito da inércia do réu também tratar- 

se de requisito necessário à estabilização da tutela antecipada antecedente, 
resta prejudicada a análise dessa questão, considerada a solução dada à 
questão ora posta em julgamento. 

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, a fim de anular a sentença e 
determinar o prosseguimento do feito, em seus ulteriores atos e termos, com a 
cognição exauriente que o caso impõe. 

Custas ao final. 
 
DES. KILDARE CARVALHO  
 
V O T O 

 
De acordo com o Relator. 

 
DES. DÁRCIO LOPARDI MENDES 
 
V O T O 

 
Concordo com o Relator no tocante ao provimento do recurso para cassar a 

sentença e dar prosseguimento ao feito, com a cognição exauriente que o caso 
impõe, no entanto, os fundamentos de que me utilizo para chegar a tal conclusão 
divergem dos constantes de seu voto. Vejamos. 

A petição inicial atende os requisitos previstos no art. 303, que disciplina a 
tutela antecipada antecedente. Veja-se: 
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. 
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§ 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 
10 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
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. 

Segundo o apelante, a inicial já contém todos os elementos para a 
propositura da ação principal, tanto que o aditamento, previsto no § 1º, I, já foi 
requerido no próprio pedido inicial, de forma que se trata de tutela incidental e 
não antecedente, não havendo que se falar em estabilização da demanda, 
conforme sentença de 1º grau. 

Ocorre que o fato de o requerente ter apresentado uma fundamentação mais 
abrangente na petição inicial, não limitada apenas ao pedido antecipatório, não 
faz com que a tutela pleiteada passe a ser incidente e o feito tenha que ser 
processado diretamente pelo rito comum. 

Com efeito, a apresentação de inicial com fundamentação mais completa 
não é incompatível com o rito da tutela provisória antecedente. 

Cabe destacar que os requisitos previstos no art. 303, caput do CPC/15 
constituem o mínimo necessário para que a tutela de urgência em caráter 
antecedente seja processada, não havendo vedação legal ao acréscimo de 
elementos na petição inicial, de forma a torná-la mais 
completa. 

Por outro lado, já apresentado o pedido de aditamento na própria inicial e 
apresentada contestação pela parte requerida não há motivos para se manter a 
decisão que considerou estabilizada a decisão liminar e extinguiu o feito. 

À mesma conclusão se chega se for feita a análise do artigo 304 do CPC/15, 
in verbis: 
Art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável 
se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. 
§ 1o No caso previsto no caput, o processo será extinto. 

Foi com base nesse dispositivo que o juiz extinguiu o feito, por considerar 
que em face da medida provisória deferida não foi interposto agravo de 
instrumento. 

Entretanto, a resistência do requerido à medida deferida foi expressamente 
demonstrada através da apresentação da contestação. 
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Desta feita, me filio à corrente doutrinária que interpreta o termo "recurso", 
previsto no caput do art. 304, em sentido amplo, por se tratar de entendimento 
mais condizente ao instituto da estabilização das tutelas antecipadas fundadas 
na urgência. 

É necessário realizar uma interpretação teleológica do dispositivo legal, 
até para que sobre ele não repouse a pecha de inconstitucionalidade, pois é 
evidente que qualquer tipo de manifestação da parte contrária é apta a evitar que 
a decisão liminar "sobreviva" independente de confirmação por meio de processo 
de conhecimento, a dita estabilização. 

Nesse sentido, lição de Fredie Didier Júnior e outros, in Breves Comentários 
ao Novo Código de Processo Civil, 2ª ed., Revista dos Tribunais (p. 834): 
Se o réu não interpuser 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, 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 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 feito. (grifo 
nosso) 

A mesma exegese extrai-se da obra de Luiz Guilherme Marinoni, "Novo 
Curso de Processo Civil - Volume 2": 
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 de 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 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. - grifo nosso 

Não devemos esquecer que estamos diante de dispositivo legal 
infraconstitucional que autoriza a formação da coisa julgada sem que haja a 
cognição exauriente, assim, para admitir o instituto da estabilização da tutela 
antecipada, o mínimo a se exigir é que toda e qualquer forma de impugnação do 
réu seja passível de evitar a sua estabilização. 

Com efeito, trata-se de exceção ao sistema da coisa julgada, que exige para 
sua formação uma cognição exauriente, dessa forma não se pode descartar 
qualquer tipo de manifestação contrária à decisão proferida, uma vez que a 
existência de qualquer tipo de resistência obsta a sua estabilização. 

Assim, pelos motivos acima expostos, dou provimento ao recurso, nos 
termos do voto condutor. 

SÚMULA: "DERAM PROVIMENTO AO RECURSO" 
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ANEXO E - BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acórdão em 
Apelação Cível nº 1.0372.17.000390-2/001. Relator: Des.(a) Dárcio Lopardi 

Mendes, Data de Julgamento: 30/11/2017, Câmaras Cíveis / 4ª C MARA 
CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2017 

 

Número do 0003902 Númeração 
Relator: Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes 
Relator do Acordão: Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes 
Data do Julgamento: 30/11/0017 
Data da Publicação: 05/12/2017 

 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE 
ARTIGOS 303 E 304 DO CPC/15 - JUIZADO ESPECIAL - LEI N. 9.099/95 
IMCOMPATIBILIDADE DE RITOS - IRRECORRIBILIDADE - INICIAL COM 
FUNDAMENTAÇÃO MAIS EXTENSA - ESTABILIZAÇÃO APRESENTAÇÃO DE 
CONTESTAÇÃO - RESISTÊNCIA MANIFESTADA RESPEITO À COISA 
JULGADA - COGNIÇÃO EXAURIENTE - SENTENÇA CASSADA - 
PROSSEGUIMENTO DO FEITO 
- A sistemática do Código de Processo Civil de 2015 busca pela estabilização 
das decisões judiciais, sendo, por essa razão, incompatível com a 
irrecorribilidade das decisões interlocutórias, atinente ao rito sumaríssimo e 
consagrada pela Lei 9.099/95. 
- Os requisitos previstos no art. 303, caput do CPC/15 constituem o mínimo 
necessário para que a tutela de urgência em caráter antecedente seja 
processada, não havendo vedação legal ao acréscimo de elementos na petição 
inicial, de forma a torná-la mais completa. 
- Já apresentado o pedido de aditamento na própria inicial e apresentada 
contestação pela parte requerida não há motivos para se manter a decisão que 
considerou estabilizada a decisão liminar e extinguiu o feito. 
- É necessário realizar uma interpretação teleológica do dispositivo legal, até 
para que sobre ele não repouse a pecha de inconstitucionalidade, pois é evidente 
que qualquer tipo de manifestação da parte contrária é apta a evitar que a 
decisão liminar "sobreviva" independente de confirmação por meio de processo 
de conhecimento, a dita estabilização. 

 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0372.17.000390-2/001 - COMARCA DE LAGOA DA 
PRATA - APELANTE(S): ESTADO DE MINAS GERAIS - APELADO(A)(S): 
MAGNA DE OLIVEIRA BRANDÃO 
 

A C Ó R D Ã O 
 
Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça 

do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, POR 
MAIORIA, EM REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PARCIAL PROVIMENTO À 
APELAÇÃO. 
DES. DÁRCIO LOPARDI MENDES 
RELATOR. 
DES. DÁRCIO LOPARDI MENDES (RELATOR) 
V O T O 

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Minas Gerais em 
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face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância 
e Juventude da Comarca de Lagoa da Prata que, nos autos do "Pedido de Tutela 
Antecipada Satisfativa em Caráter Antecedente", ajuizada por Magna de Oliveira 
Brandão, declarou estabilizada a decisão que concedeu a medida requerida e 
determinou o arquivamento do feito, nos termos do art. 304, § 1º do CPC. 

Em suas razões, fls. 51/60, o apelante alega que, em consulta ao guia 
jurisdicional, a comarca de Lagoa da Prata pertence ao grupo jurisdicional do 
Juizado Especial de Formiga, de forma que os feitos do Juizado Especial devem 
seguir a Lei nº 12.153/09 e demais normas subsidiariamente aplicáveis; que no 
âmbito do Juizado Especial não é cabível a tutela antecipada de urgência; que 
deve ser cassada a sentença e reconhecida a incompetência absoluta do juízo; 
que deve ser afastada a aplicação do art. 304, § 1º do CPC; que não é o caso 
de tutela antecedente, pois a parte possui todos os elementos para a propositura 
da ação principal; que a parte requer o aditamento do pedido inicial na própria 
inicial; que tratase de pedido incidental e não antecedente, nos termos do art. 
300 do CPC; que o equívoco do rito obsta a estabilização da demanda; que a 
contestação apresentada evidencia a resistência do requerido, pelo que não se 
pode falar em inércia; que a cirurgia bariátrica é cirurgia eletiva, devendo o 
paciente aguardar na fila de espera; que a decisão é inespecífica; que a decisão 
rompe com o princípio da isonomia; que os Tribunais já reconheceram a 
legitimidade da lista de espera pelo procedimento requerido. Com essas razões, 
requer a reforma da sentença. 

Ausente o preparo em razão de isenção legal. 
Contrarrazões às fls. 62/64, com pedido de bloqueio de verbas públicas 

suficientes para custear o tratamento cirúrgico requerido, uma vez que o ente 
público não cumpriu a liminar requerida. 
DESA. ANA PAULA CAIXETA 

Peço vênia ao ilustre Desembargador Relator para suscitar preliminar 
de não conhecimento do recurso de apelação. 

Para que o mérito de um recurso possa ser conhecido pela instância 
superior, é imprescindível que estejam presentes os seus pressupostos 
extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. 

Dentre os pressupostos intrínsecos, localiza-se o interesse recursal, 
que, nesta oportunidade, será apreciado sob a ótica da adequação do meio 
processual utilizado pelo réu para impugnar a decisão judicial de f. 46. 

Nesse contexto, tem-se que o art. 304 e seus §§ 1º e 2º, do Código de 
Processo Civil de 2.015, dispõe que a tutela antecipada, concedida nos casos 
em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, torna-se estável, 
se da decisão deferitória não houver a interposição de recurso, ocasião em que 
o processo será arquivado. 

Possibilita a nova lei processual civil que, na referida hipótese, qualquer 
das partes poderá demandar a outra, com o intuito de rever, reformar ou invalidar 
a tutela antecipada já estabilizada. 

Sobre o assunto, confira-se a lição do ilustre doutrinador Humberto 
Theodoro Júnior: 
"A estabilização da tutela satisfativa provisória não impede que qualquer das 

partes promova, ulteriormente, a propositura da ação principal de cognição 
plena, visando revisão, reforma ou invalidação da medida provisória estabilizada 
(NCPC, art. 304, § 2º). Sua tramitação observará o procedimento comum. 
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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). 
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". (in Curso de Direito Processual 
Civil, 56ª edição, p. 669/670. Editora Forense: 2015) 

Em idêntico sentido, o ensinamento de Daniel Amorim Assumpção 
Neves: 
"Sendo extinto o processo com a estabilização da tutela antecipada, o § 2º do 
art. 304 do Novo CPC prevê que qualquer das partes poderá ingressar com novo 
processo com o objetivo de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada 
estabilizada. (...) 
(...) 
O processo seguirá o procedimento comum, e mesmo que o mais comum seja a 
mera inversão dos polos, se comparado com o processo em que foi proferida 
tutela antecipada, não está vedada a formação de litisconsórcio com terceiro que 
não participou do processo originário. (...)". (in Novo CPC Comentado, p. 
493/494. Editora Jus Podivm - 2.016). 

Com efeito, a decisão antecipatória de tutela, quando já estabilizada, 
deverá ser combatida mediante a propositura de ação própria, no bojo da qual 
poderá ser revista, reformada ou invalidada. Eventual nulidade ocorrida durante 
a tramitação do pedido de tutela antecipada poderá, inclusive, ser objeto de 
alegação e apreciação no momento do julgamento da ação em comento, dada a 
amplitude de seu objeto. 

Por fim, apenas a título de esclarecimento, ainda que, em um primeiro 
momento, pudesse se concluir pela competência da Turma Recursal do Juizado 
Especial da Fazenda Pública para a análise deste recurso, vê-se que a Lei nº 
12.153/09 veda, em seu art. 5º, a tramitação de ação no referido Juízo, quando 
instaurada pelo Estado de Minas Gerais. 

Dessa forma, considerando que o juízo que deferiu a tutela provisória 
estabilizada conservará, por prevenção, a competência para a nova ação (de 
impugnação) - art. 304, § 4º, parte final, do Código 
5 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
de Processo Civil de 2.015 - forçoso o reconhecimento da competência da 
Justiça Comum Estadual, pois, do contrário, estar-se-ia impedindo o acesso do 
Estado de Minas Gerais ao Poder Judiciário, o que contraria o disposto no art. 
5º, inciso XXXV, da Carta Maior de 1.988 (princípio da inafastabilidade 
jurisdicional). 

Cumpre registrar que o pedido formulado nas contrarrazões recursais 
(f. 64) deverá ser direcionado ao Juízo de primeira instância. 

Diante do exposto, SUSCITO preliminar e NÃO CONHEÇO do recurso 
de apelação. 

Custas na forma da lei. 
 
DES. DÁRCIO LOPARDI MENDES (RELATOR) 
 
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PRIMEIRA VOGAL 
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A douta Desembargadora Ana Paula Caixeta não está conhecendo do 
recurso por ausência de interesse recursal, com base no artigo 304, §§ 1º e 2º 
do CPC. 

Ocorre que este Relator, como será explicado detalhadamente a frente, 
na análise do mérito do recurso, entende que, in casu, não ocorreu a 
estabilização da decisão, em razão da apresentação de contestação pelo 
Estado, aplicando-se uma interpretação teleológica e mais ampla do termo 
"recurso" usado no art. 304, caput do CPC. 

Assim, não se faz necessária a propositura de nova ação, como 
previsto no art. 304, § 2º, devendo ser conhecida a presente apelação. 

Conheço, então, do recurso de apelação, uma vez presentes seus 
pressupostos de admissibilidade, recebendo-o no duplo efeito. 
 
DES. RENATO DRESCH 

Da admissibilidade do recurso de apelação contra sentença de 
estabilização da tutela antecipada de natureza antecedente 

Estabelecida a divergência no que tange à admissibilidade da apelação 
ora interposta, peço vênia a eminente Primeira Vogal para dela divergir e aderir 
à solução dada pelo eminente Relator. 

Não obstante a previsão legal de propositura de ação autônoma com 
pedido de revisão, reforma ou invalidação da decisão que concedeu a tutela 
satisfativa antecedente (art. 304, §2º, do CPC/15), nada obsta que a sentença 
que se limita a extinguir o processo, nos termos do art. 304, §1º, do CPC/15, 
ainda que não tenha apreciado o mérito, seja impugnada, porque, enquanto 
terminativa, contra ela é cabível apelação (artigos 203, §1º e 1.009). 

Acompanho o eminente relator Desembargador Dárcio Lopardi Mendes 
para conhecer do recurso. 
 
DES. KILDARE CARVALHO 

Peço vênia ao Eminente Desembargador Relator para acompanhar a 
divergência inaugurada pela Eminente Desembargadora Ana Paula Caixeta. 
 
DES. MOREIRA DINIZ 

De acordo com o Relator para rejeitar a preliminar. 
 
DES. DÁRCIO LOPARDI MENDES (RELATOR) 

Vencedor na questão preliminar, passo à análise do mérito. 
Trata-se de pedido de tutela antecipada satisfativa em caráter 

antecedente ajuizada por Magna Oliveira Brandão, assistida pela Defensoria 
Pública do Estado de Minas Gerais, em face do Estado de Minas Gerais visando 
sua internação em estabelecimento apropriado para a realização de cirurgia 
bariátrica, conforme indicação médica de fls. 16/18, em razão de ser portadora 
de Transtorno Afetivo Bipolar, Osteoartrose e Obesidade Classe III. 

A medida liminar foi deferida às fls. 25/26, sendo ofertada contestação 
pelo Estado de Minas Gerais e em seguida o processo foi extinto, pois o juiz a 
quo declarou estabilizada a decisão liminar ante a ausência de interposição de 
agravo de instrumento. 

Contra a decisão foi interposta a presente apelação. 
Primeiramente, alega o ente público estadual que a competência para 

o julgamento do presente feito seria do Juizado Especial. 
Data vênia, a meu juízo, tal alegação não merece prosperar. 
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Isso porque, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o 
processo cautelar era incompatível com a sistemática da Lei nº 9.099/95, 
porquanto se tratava de ação autônoma, regida por rito próprio e procedimento 
especial. 

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, todas as medidas 
antecedentes, sejam elas cautelares ou satisfativas, tornaram-se espécies de 
tutela de urgência, passando, então, a se vincularem a um mesmo gênero, 
recebendo uma denominação em comum. 

Com efeito, o parágrafo único do artigo 294 torna explícito que a tutela 
de urgência é gênero, o qual inclui as duas espécies (tutela cautelar e tutela 
antecipada). Na esteira, o artigo 300 estabelece as mesmas exigências 
permissivas para ambas. 

Não mais se trata, portanto, de processo cautelar autônomo. 
A Lei nº 13.105 de 2015 admite a formulação de pedido de medidas 

provisórias nos autos da ação principal, sendo certo que, após a antecipação ou 
a liminar cautelar, o requerente terá prazo para juntar documentação e formular 
o requerimento da tutela definitiva. Ou seja, o pedido principal será formulado 
nos mesmos autos, sendo dispensado novo processo. 

Entretanto, não obstante tenha sido extinto o processo cautelar, os 
requerimentos de tutela de urgência em caráter antecedente não se coadunam 
com o rito dos Juizados Especiais. 

Afinal, a sistemática do dispositivo legal processual busca pela 
estabilização das decisões judiciais, sendo, por essa razão, incompatível com a 
irrecorribilidade das decisões interlocutórias, atinente ao rito sumaríssimo e 
consagrada pela Lei 9.099/95. 

Nesse sentido, o Enunciado nº 163, estabelecido pelo Fórum Nacional 
dos Juizados Especiais (FONAJE), segundo o qual "Os procedimentos de tutela 
de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos artigos 
303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados 
Especiais". 

Nestes termos, inclusive já decidi, recentemente, o Conflito de 
Competência nº 1.0000.17.046775-7/000, julgado a unanimidade, in verbis: 
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE TUTELA 
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE - 
JUIZADO ESPECIAL - LEI N. 9.099/95 - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 
2015 - INCOMPATIBILIDADE DE RITOS 
A competência é o critério para distribuição entre os órgãos judiciários das 
atribuições relativas ao desempenho da jurisdição. 
A sistemática do Código de Processo Civil de 2015 busca pela estabilização das 
decisões judiciais, sendo, por essa razão, incompatível com a irrecorribilidade 
das decisões interlocutórias, atinente ao rito sumaríssimo e consagrada pela Lei 
9.099/95 (Conflito de Competência nº 1.0000.17.046775 -7/000 - Rel. Des. 
Dárcio Lopardi Mendes - 4ª Câmara Cível) 

Com efeito, embora o apelante alegue que o pedido de tutela 
antecipada é apenas uma manobra da parte apelada visando "atalhar o 
reconhecimento de seu direito ao arrepio da lei", o fato é que a petição inicial 
atende os requisitos previstos no art. 303, que disciplina a tutela antecipada 
antecedente. Veja-se: 

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 



165  

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 

Segundo o apelante, a inicial já contém todos os elementos para a 
propositura da ação principal, tanto que o aditamento, previsto no § 1º, I, já foi 
requerido no próprio pedido inicial, de forma que se trata de tutela incidental e 
não antecedente, não havendo que se falar em estabilização da demanda, 
conforme sentença de 1º grau. 

Ocorre que o fato de a requerente ter apresentado uma fundamentação 
mais abrangente na petição inicial, não limitada apenas ao pedido antecipatório, 
não faz com que a tutela pleiteada passe a ser incidente e o feito tenha que ser 
processado diretamente pelo rito comum. 

Com efeito, a apresentação de inicial com fundamentação mais 
completa não é incompatível com o rito da tutela provisória antecedente. 

Cabe destacar que os requisitos previstos no art. 303, caput do CPC/15 
constituem o mínimo necessário para que a tutela de urgência em caráter 
antecedente seja processada, não havendo vedação legal ao acréscimo de 
elementos na petição inicial, de forma a torná-la mais completa. 

Por outro lado, já apresentado o pedido de aditamento na própria inicial 
e apresentada contestação pela parte requerida não há motivos para se manter 
a decisão que considerou estabilizada a decisão liminar e extinguiu o feito. 

À mesma conclusão se chega se for feita a análise do artigo 304 do 
CPC/15, in verbis: 

Art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-
se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo 
recurso. 
§ 1o No caso previsto no caput, o processo será extinto. 

Foi com base nesse dispositivo que o juiz extinguiu o feito, por 
considerar que em face da medida provisória deferida não foi interposto agravo 
de instrumento. 

Entretanto, a resistência do requerido à medida deferida foi 
expressamente demonstrada através da apresentação da contestação. 

Desta feita, me filio à corrente doutrinária que interpreta o termo 
"recurso", previsto no caput do art. 304, em sentido amplo, por se tratar de 
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entendimento mais condizente ao instituto da estabilização das tutelas 
antecipadas fundadas na urgência. 

É necessário realizar uma interpretação teleológica do dispositivo 
legal, até para que sobre ele não repouse a pecha de inconstitucionalidade, pois 
é evidente que qualquer tipo de manifestação da parte contrária é apta a evitar 
que a decisão liminar "sobreviva" independente de confirmação por meio de 
processo de conhecimento, a dita estabilização. 

Nesse sentido, lição de Fredie Didier Júnior e outros, in Breves 
Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2ª ed., Revista dos Tribunais (p. 
834): 

"Se o réu não interpuser 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, 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 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 feito". (grifo 
nosso) 

A mesma exegese extrai-se da obra de Luiz Guilherme Marinoni, "Novo 
Curso de Processo Civil - Volume 2": 

"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 de 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 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 os prosseguimento do procedimento." - grifo 
nosso 

Não devemos esquecer que estamos diante de dispositivo legal 
infraconstitucional que autoriza a formação da coisa julgada sem que haja a 
cognição exauriente, assim, para admitir o instituto da estabilização da tutela 
antecipada, o mínimo a se exigir é que toda e qualquer forma de impugnação do 
réu seja passível de evitar a sua estabilização. 

Com efeito, trata-se de exceção ao sistema da coisa julgada, que exige 
para sua formação uma cognição exauriente, dessa forma não se pode descartar 
qualquer tipo de manifestação contrária à decisão proferida, uma vez que a 
existência de qualquer tipo de resistência obsta a sua estabilização. 

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal em caso bastante 
parecido: EMENTA: PROCESSO CIVIL - TUTELA DE URGÊNCIA EM 

CARÁTER ANTECEDENTE - ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA - RECURSO 
PROVIDO. 

- A ocorrência da estabilização da tutela faz com que a decisão que 
a concedeu passe a existir de forma autônoma e independente do 
processo, que será extinto sem sentença de cognição exauriente. 

- O fato de a parte autora ter apresentado uma fundamentação 
mais completa na petição inicial, não restrita somente ao pedido 
antecipatório, não é apto a 
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fazer com que a tutela requerida passe a ser incidente e o feito tenha 
que ser processado diretamente pelo rito comum. 

- Os requisitos apontados no art. 303, caput do CPC/15 são o 
mínimo necessário para que a ação seja processada pelo rito da tutela 
de urgência em caráter antecedente, não havendo vedação legal ao seu 
aditamento na própria petição inicial. 

- Para a aplicação do art. 304 do CPC/2015, a expressão 'recurso' 
deve ser interpretada de maneira extensiva, de sorte a abranger toda e 
qualquer forma de impugnação, mormente nas causas que envolvam a 
Fazenda Pública, cujo interesse público é ínsito. 

- Interpretação diversa implicaria o reconhecimento da 
inconstitucionalidade do artigo 304 do NCPC , pois a figura da coisa julga 
está vinculada constitucionalmente à cognição exauriente, o que 
inocorre na apreciação da tutela antecipatória. 

- Recurso ao qual se dá provimento (Apelação Cível nº 
1.0372.16.0023977/001 

- Rel. JD convocada Lilian Maciel Santos - 5ª CACIV - Dje.: 21/03/2017 

Quanto ao pedido deduzido nas contrarrazões, creio que, além 
de se tratar de sede imprópria e ser assunto diverso do tratado na apelação, 
carece esse Relator de competência para sua análise uma vez que a tutela 
provisória foi concedida pelo juiz de 1º grau, não tendo sido interposto agravo de 
instrumento, pelo que as medidas necessárias ao cumprimento da medida 
devem ser requeridas na 1º Instância, tendo em vista o prosseguimento do feito 
ante a ausência de estabilização da decisão, nos termos da fundamentação 
acima. 

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, para 
cassar a decisão que declarou estabilizada a medida provisória concedida, 
devendo ser dado prosseguimento ao feito para que se proceda à cognição 
exauriente que o caso exige. 
 
DESA. ANA PAULA CAIXETA 

Vencida quanto à preliminar de não conhecimento do recurso de 
apelação, no que toca às demais questões, acompanho o entendimento 
esposado pelo douto Desembargador Relator. 

 
DES. RENATO DRESCH 

Ausência de tutela antecipada em caráter antecedente 
Inicialmente, submeto ao exame de meus pares questão de ordem 

pública, pois verifico ser o caso de se reconhecer a competência do Juizado 
Especial da Fazenda Pública. 

Estamos diante de caso típico de tutela antecipada de natureza 
incidental, porque formulado nestes autos com pedido definitivo, como se 
demonstrará. Nesse caso não há incompatibilidade dos ritos. 

Trata-se de pedido inicial identificado como "tutela antecipada 
satisfativa em caráter antecedente", que foi extinta em razão da estabilização da 
relação jurídica, de modo que é oportuno fazer algumas considerações sobre a 
regulação da tutela provisória no CPC/15. 

Ocorre que não estamos diante de tutela antecipada em caráter 
antecedente. A tutela antecipada pretendida é de caráter incidente. 

Quando a parte autora apresenta na petição inicial todos os requisitos, 
sem necessidade de emenda, inclusive com pedido de prosseguimento inexiste 
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medida antecedente, significa que pretende o prosseguimento da demanda, 
caracterizando-se a liminar como medida eminentemente incidental. 

Para que a estabilização ocorra são necessários alguns pressupostos. 
A opção pela tutela antecipada antecedente deve ser declarada 

expressamente pelo autor (art. 303, §5º), de modo que possibilite a sua 
estabilização, na hipótese do réu ser inerte contra a decisão que a concedeu, 

preenchido, pois, o suporte fático do art. 304, do CPC/15. 
A inicial não pode vir completa, até porque não se justificaria tutela 

antecedente. 
Somente os efeitos da decisão concessiva da tutela provisória 

satisfativa (tutela antecipada) em caráter antecedente podem tornar-se estáveis, 
aqui compreendida tanto a decisão concessiva proferida na primeira instância 
quanto a decisão (unipessoal e colegiada) concessiva proferida em grau de 
agravo de instrumento interposto contra decisão singular denegatória. 

Além do mais, para que a estabilização seja possível, é necessário que 
o autor demonstre, já na petição inicial, apresentada de forma incompleta, que 
não tem intenção de dar prosseguimento ao processo com a emenda da inicial 
para uma pronunciamento definitivo, após a obtenção da pretendida tutela 
antecipada. 

Inaplica-se o art. 304 do CPC, se o autor, além da requere a concessão 
da tutela antecipada, pronunciar-se fundando pretensão de cognição exauriente 
capaz de gerar coisa julgada material. 

No caso dos autos, a autora, através da Defensoria Pública do Estado 
de Minas Gerais, formulou pedido de prosseguimento, requerendo de plano 
providência definitiva sem emendar a inicial. Fica demonstrado que se trata de 
tutela antecipada incidente e não tutela antecipada de caráter antecedente. Na 
própria petição inicial, foi formulado pedido de continuidade da demanda caso 
não houvesse estabilização. 

Portanto, da análise dos pedidos iniciais (fls. 09/11), verifica-se que há 
direcionamento para a adoção do procedimento previsto no art. 303 e seguintes 
do CPC/15, com pedido de concessão de tutela antecipatória de urgência, bem 
como de, na eventualidade de não ocorrer a estabilização da decisão concessiva 
da tutela antecipada, processamento do pedido como ação civil pública, desde 
já aditado, nos termos do referido artigo. 

A petição inicial apresentada está completa abrangendo toda a 
fundamentação, com causa de pedir próxima e remota, além de pedido de 
eventual provimento definitivo, não compatível com o procedimento da tutela 
antecipada em caráter antecedente, porque nada existe para emendar. 

Portanto, não havia como estabilizar a relação jurídica. 
Oportuno salientar, por fim, que, a despeito da inércia do réu também 

tratar-se de requisito necessário à estabilização da tutela antecipada 
antecedente, resta prejudicada a análise dessa questão, considerada a solução 
dada à questão ora posta em julgamento. 

Não obstante tal fato, somente a título argumentativo, caso se 
considerasse o requerimento inicial como de tutela provisória satisfativa 
antecedente e ausente impugnação contra a respectiva decisão concessiva, 
como in casu, restaria, da mesma forma, inviabilizada a estabilização da tutela e 
consequente extinção do processo. 

Não obstante alguma discussão doutrinária acerca da abrangência da 
expressão "recurso" prevista no art. 304, caput, do CPC, já me pronunciei pela 



169  

interpretação literal da lei, ou seja, não interposto recurso de agravo contra a 
decisão concessiva da tutela antecipada, esta se tornaria estável. 

Ocorre que a doutrina é majoritariamente contrária a esse 
entendimento. Neste Tribunal de Justiça o tema foi discutido em grupo de 
estudos, que resultou no entendimento de que somente agravo evitaria a 
estabilização, motivo pelo qual sou forçado a me posicionar em sentido contrário, 
ou seja de que qualquer impugnação evita a estabilização da relação jurídica. 

Portanto, no caso em tela inexiste tutela antecipada de caráter 
antecedente. 

Além disso, ainda que se considerasse tratar de tutela antecipada de 
caráter antecedente, inexiste estabilização porque a Fazenda impugnou. 

Por conseguinte, feita a necessária ressalva e considerada a natureza 
incidental do pedido de tutela antecipada formulado nos autos, a competência 
passar a ser do Juizado Especial da Fazenda Pública, porque se enquadra pela 
matéria, valor da causa e pouca complexidade, como veremos. 

Da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública 
A Lei nº 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da 

Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e 
dos Municípios, acerca da competência do referido órgão assim estabeleceu:  

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 
processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 
(sessenta) salários mínimos. 
§ 1º  Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda 
Pública: I - as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de 
divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, 
execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e 
coletivos; 

II - as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, 
Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles 
vinculadas; 

III - as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de 
demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares 
aplicadas a militares. (...) 
§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, 
a sua competência é absoluta. 

A referida lei ainda possibilitou aos Tribunais de Justiça a limitação da 
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, pelo prazo de cinco 
anos, para atender à necessidade da organização dos serviços judiciários e 
administrativos. Confira-se: 

Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a 
partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados 
Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização 
dos serviços judiciários e administrativos. 

Assim, com o intuito de dar efetividade à lei, este Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais, publicou a Resolução nº 641, de 24 de junho de 2010, nos 
seguintes termos: 

Art. 1º - A partir de 23 de junho de 2010, todos os Juízos e Varas, em 
suas respectivas Comarcas, atualmente investidas de competência para 
os feitos da Fazenda Pública, passarão a processar, conciliar, julgar e 
executar causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, de valor 
não excedente a vinte salários mínimos, relativas às seguintes matérias: 

I - multas e outras penalidades decorrentes de infrações de trânsito; 
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II - transferência de propriedade de veículos 
automotores terrestres; III - Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISSQN); 

IV - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias 
(ICMS); 

V - fornecimento de medicamentos e outros insumos de interesse 
para a saúde humana, excluídos cirurgias e transporte de pacientes. 
Parágrafo único - O disposto no caput deste artigo se aplica às ações 
ajuizadas a partir de 23 de junho de 2010 e aos recursos nelas 
interpostos. 

Portanto, nos termos da Resolução nº 641/2010, as demandas 
ajuizadas após o dia 23 de junho de 2010, com a competência definida pela Lei 
nº 12.153/2009, enquanto não criados os Juizados Especiais competentes, 
deveriam ser processadas e julgadas pelos Juízos e Varas competentes para os 
feitos da Fazenda Pública. 

Com o advento da Resolução nº 700, de 13 de junho de 2012, em seu 
artigo 1º, restou estabelecido que, "a partir de 23 de junho de 2012, os juízos e 
unidades jurisdicionais do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Minas 
Gerais, em suas respectivas comarcas, ficam investidos de competência para 
conciliação, processo, julgamento e execução das causas de que cuida a Lei 
federal nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009". 

E mais: 
Art. 8º - A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na 
Justiça do Estado de Minas Gerais, ficará limitada às causas no valor 
máximo de quarenta salários mínimos, relativas a: I - multas e outras 
penalidades decorrentes de infrações de trânsito; II - transferência de 
propriedade de veículos automotores terrestres; III - imposto sobre 
serviços de qualquer natureza (ISSQN); IV - imposto sobre operações 
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços 
(ICMS); V - imposto sobre propriedade predial e territorial urbana (IPTU); 
VI- fornecimento de medicamentos e outros insumos de interesse para 
a saúde humana, excluídos cirurgias e transporte de pacientes. 

Contudo, a Resolução nº 700/2012, quanto à limitação da competência 
dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, perdeu a sua eficácia a partir do dia 
23 de junho de 2015, ou seja, cinco anos após a entrada em vigor da Lei nº 
12.153/2009. 

Nesse contexto, é importante salientar que a Lei Complementar nº 
59/2001, que contém a organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas 
Gerais, autorizou, em seu art. 10, §4º, a criação de "comarcas, varas e unidades 
jurisdicionais do Sistema dos Juizados Especiais", por meio de resolução. Dessa 
forma, o TJMG por meio da Resolução nº 700/2012 - que perdeu sua eficácia tão 
somente quanto à limitação de competência -, em cumprimento ao art. 22, da Lei 
nº 12.153/09, criou o Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca de Belo 
Horizonte e o instalou formalmente nas demais comarcas do Estado de Minas 
Gerais, quando atribuiu competência aos juízos e Unidades Jurisdicionais do 
Sistema dos Juizados Especiais para os feitos da Fazenda Pública, e, na 
ausência destes, o juiz de direito com jurisdição comum. 

Observa-se, outrossim, que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do 
Estado de Minas Gerais, atendendo a Recomendação nº 43/13, do Conselho 
Nacional de Justiça, aprovou, em 22 de junho de 2016, a Resolução nº 829, que 
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dispôs sobre o estabelecimento de competência prioritária para processar e 
julgar ações que tenham por objeto o direito à saúde pública e à saúde 
suplementar em todas as Comarcas integradas por mais de uma Vara Cível, de 
Fazenda Pública ou da Infância e da Juventude. 

A Resolução se refere aos casos em que havendo mais de uma vara 
de competência da Fazenda Pública, as ações que dizem respeito ao direito à 
saúde, será exercida, prioritariamente pelo Juiz da 2ª Vara, com a devida 
compensação, não possuindo a referida resolução o condão de alterar a 
competência absoluta expressamente afetada aos Juizados Especiais, a teor do 
que ressalva o art. 1º, II. 

Portanto, como nas Comarcas em que não foi instalada Unidade do 
Juizado Especial de Fazenda Pública, foi atribuída ao juiz da Unidade do Juizado 
Especial Cível ou, na ausência deste, ao juiz de direito com jurisdição comum, a 
competência dos feitos da Fazenda Pública, prevalece a competência absoluta 
(art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/09). Assim sendo, como o procedimento deve ser 
orientado pela Lei Especial, a competência é do Juizado Especial para processar 
e julgar o feito e, por consequência, da Turma Recursal para apreciação de 
eventual recurso interposto (artigos 3º e 4º, da Lei nº 12.153/09). 

No caso dos autos, trata-se de ação cominatória ajuizada por MAGNA 
DE OLIVEIRA BRANDÃO em face do ESTADO DE MINAS GERAIS, perante o 
Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de 
Lagoa da Prata, em 23/01/2017 (fl. 02v), isto é, na vigência da Lei Federal nº 
12.153/2009 e após a perda da eficácia da Resolução nº 700/2012 do TJMG 
quanto à limitação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 
cujo valor da causa de R$880,00 (fl. 11) não extrapola o limite máximo de 60 
salários mínimos. 

Portanto, considerando que a competência é definida na propositura da 
demanda, cujo valor, no presente caso, - então não alterado de ofício ou 
impugnado pela parte contrária -, não ultrapassa o estabelecido pela lei, deve 
ser reconhecida a competência absoluta da Unidade Jurisdicional do Juizado 
Especial da Fazenda Pública para processar e julgar o feito e, por consequência, 
da Turma Recursal para apreciação de eventual recurso interposto (artigos 3º e 
4º, da Lei nº 12.153/09). 

Nesse contexto, observa-se que na Comarca de Lagoa da Prata não 
existe Unidade jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, tendo, por isso, 
o presente feito, da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 
tramitado perante o juiz de direito com jurisdição comum, a quem coube o 
processamento e julgamento da referida ação, em razão da competência 
prorrogada por lei (art. 23, da Lei nº 12.153/2009 e art. 2º, da Resolução nº 
700/2012). 

Logo, eventual anulação dos atos decisórios, a teor do que prevê o art. 
64, §4º, do CPC/15, deve ser declarada pela Turma Recursal, enquanto 
competente para o julgamento do presente recurso. 

Com essas considerações, não compete à Justiça Comum e, portanto, 
a este Tribunal de Justiça, o conhecimento da presente apelação, pelo que, 
anotada da distribuição, de ofício, declino da competência e determino a 
remessa dos autos à Turma Recursal competente. 

Por conseguinte este colegiado passa a ser incompetente para apreciar 
a matéria. 

Do mérito 
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Voto de acordo com o eminente relator por entender que inexiste 
estabilização, pois, conforme argumentos já apresentados, houve impugnação 
por contestação. 

É como voto. 
 
DES. DÁRCIO LOPARDI MENDES (RELATOR) 

Pela ordem, a questão da competência do Juizado Especial foi 
analisada no mérito de meu voto. 
 
DES. KILDARE CARVALHO 

Vencido quanto à preliminar, acompanho o Eminente Desembargador 
quanto ao mérito. 
 
DES. MOREIRA DINIZ 

No mérito, de acordo com o Relator. 
 
SÚMULA: "POR MAIORIA, REJEITARAM A PRELIMINAR E DERAM PARCIAL 
PROVIMENTO À APELAÇÃO" 
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ANEXO F - BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acórdão em 
Apelação Cível nº 10348160004894001. Apelante: COMARCA DE JACUÍ - 
Apelada: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, JOANA 

SOPHIA ROMEIRO. Relator: Heloisa Combat, Data de Julgamento: 
03/11/2016, Câmaras Cíveis / 4ª C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 

08/11/2016 
 
Número do 0004894 Númeração 
Relator: Des.(a) Heloisa Combat 
Relator do Acordão: Des.(a) Heloisa Combat 
Data do Julgamento: 03/11/2016 
Data da Publicação: 08/11/2016 

 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA 
REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE RECURSO. 
INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 304 DO NCPC. ESTABILIZAÇÃO DA 
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. APLICABILIDADE À 
FAZENDA PÚBLICA. 
- O art. 304 apresenta uma redação clara em relação ao requisito para se tornar 
estável a tutela de urgência na modalidade antecipada, isto é, a não interposição 
de recurso contra a decisão que a conceder. 
- O legislador optou por utilizar o termo "recurso" contra a decisão que conceder 
a tutela de urgência, na modalidade antecipada, não cabendo ao intérprete sua 
ampliação, no sentido de admitir qualquer impugnação para obstaculizar a 
estabilização da tutela concedida, com a consequente extinção do processo. 
- Lecionam os Professores Érico Andrade (UFMG) e Dierle Nunes (PUC Minas) 
que, se obtida a tutela de urgência, no procedimento preparatório da tutela 
antecipatória (satisfativa), e o réu não impugnar a tutela concedida, mediante 
recurso de agravo de instrumento (art. 1015, I, novo CPC), o juiz vai extinguir o 
processo e a medida liminar antecipatória da tutela vai continuar produzindo seus 
efeitos concretos mesmo na ausência de apresentação do pedido principal (art. 
304, §§1º e 3º, novo CPC). 
- A Fazenda Pública se submete ao regime de estabilização da tutela antecipada, 
por não se tratar de cognição exauriente sujeita a remessa necessária. 
(Enunciado 21 sobre o NCPC do TJMG). 
-Recurso improvido. 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0348.16.000489-4/001 - COMARCA DE JACUÍ 
APELANTE(S): MUNICÍPIO DE JACUÍ - APELADO(A)(S): MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, JOANA SOPHIA ROMEIRO 
ATRIBUIÇÃO DA PARTE EM BRANCO SUBSTITUÍDA PELO MINISTÉRIO 
PÚBLICO 
 

A C Ó R D Ã O 
 
Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça 

do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, à 
unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. 
DESA. HELOISA COMBAT 
RELATORA.  
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DESA. HELOISA COMBAT 
(RELATORA)  
 
V O T O 

 
Conheço do recurso, presentes seus pressupostos objetivos e 

subjetivos de admissibilidade. 
Trata-se de "tutela de urgência incidental inaudita altera pars" ajuizada 

pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em favor da menor J. S. R., 
contra o Município de Jacuí, alegando, em breve síntese, que a recém nascida 
foi diagnosticada com Doença do Refluxo Gastroesofágico, lhe tendo sido 
prescrito, por médicos integrados ao Sistema Único de Saúde, a fórmula láctea 
'NAN AR" (ou outra fórmula láctea antirrefluxo). 

Diante do direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, 
o Parquet requereu a concessão da tutela de urgência incidental, nos termos dos 
arts. 294 e 300 do NCPC, para obrigar o ente municipal a providenciar o 
fornecimento imediato e contínuo do insumo fórmula láctea antirrefluxo. 

O MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Jacuí, observando o disposto 
no art. 305, parágrafo único do CPC/15, entendeu que pretensão da parte autora 
se amolda ao procedimento com previsão no art. 303 de referido diploma legal, 
recebendo a exordial como "tutela antecipada antecedente". Ato contínuo, diante 
dos documentos acostados à inicial, que acusam a necessidade do insumo, bem 
como a negativa no seu fornecimento por parte da municipalidade (fl. 11), deferiu 
o pedido de tutela antecipada antecedente para que a parte requerida forneça à 
menor a fórmula láctea "NAN AR", descrita na inicial, conforme prescrição 
médica (fls. 15/15v). Por fim, determinou a intimação das partes, bem como do 
Parquet para aditamento da inicial, nos termos do art. 303, §1º, I do NCPC. 

O Município de Jacuí foi intimado da r. decisão que concedeu a tutela 
antecipada antecedente às fls. 17/17v, tendo o mandado de intimação sido 
juntado em 06 de maio de 2016. 

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais aditou sua petição 
inicial às fls. 18/22. 

O MM. Juiz de origem determinou que a Secretaria certifica-se se houve 
a interposição de agravo contra a decisão que deferiu a tutela de urgência (fl. 
26). A ausência de recurso foi certificada à fl. 26v. 

Por r. sentença de fl. 27, nos termos do art. 304, §1º, do NCPC, o MM. 
Juiz a quo julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, diante da 
estabilização da tutela de urgência concedida. 

O Município de Jacuí interpôs recurso de apelação às fls. 28/30, 
buscando a reforma da r. sentença, alegando, em apertada síntese, que não foi 
intimado antes de ser certificado a não interposição de recurso em face da 
decisão que concedeu a tutela de urgência. Argumenta que juntou aos autos 
petição com instrumento de mandato e pedido de vista fora do Cartório, com o 
objetivo de apresentar sua contestação, o que não foi apreciado pelo Magistrado 
de origem. 

Contrarrazões às f. 31/31v. 
Parecer da douta Procuradoria de Justiça às fls. 37/37v, opinando pelo 

desprovimento do recurso. 
É o sucinto relatório. 
Passo a decidir. 
Discute-se, pois, em suma, se houve a estabilização da tutela 
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antecipada requerida em caráter antecedente, nos termos do art. 304 do NCPC. 
A previsão do art. 304 do CPC/15 é no seguinte sentido: 

Art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se 
estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo 
recurso. 
§ 1o No caso previsto no caput, o processo será extinto. 

A questão processual discutida nos autos envolve uma das principais 
alterações do Novo Código de Processo Civil, relacionado à estabilização da 
tutela antecipada antecedente. 

O art. 304 apresenta uma redação clara em relação ao requisito para 
se tornar estável a tutela antecipada concedida, isto é, a não interposição de 
recurso contra a decisão que a conceder. 

Não se desconhece que um dos autores do projeto do NCPC, o ilustre 
Professor Fredie Didier, em sua obra Curso de Direito Processual Civil: teoria da 
prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada 
e antecipação dos efeitos da tutela. 11. Ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. P. 
617, defende que, "embora o art. 304 do CPC fale apenas em não interposição 
do recurso, a inércia que se exige para a estabilização da tutela antecipada vai 
além disso: é necessário que o réu não se tenha valido de recurso nem de 
nenhum outro meio de impugnação da decisão." 

A questão é controversa, já que o culto Professor defende uma posição 
que não encontra respaldo na legislação processual aprovada. 

Registro que tal discussão é necessária, tendo em vista que, em que 
pese a ausência de recurso contra a tutela antecipada deferida, o ente municipal 
protocolizou petição às fls. 23/24, onde juntou mandato de seu Procurador e 
requereu "vista dos autos fora de cartório para contestação." 

Admitindo-se a posição defendida pelo Professor Didier, a 
manifestação do ente público no sentido de que apresentaria contestação, 
poderia ser interpretado como um meio de impugnação a estabilização da tutela 
deferida. 

Entretanto, data venia, tal interpretação não encontra amparo na 
expressa previsão legal do art. 304 do NCPC, não se prestando para obstaculizar 
a estabilização da tutela antecipada antecedente, como no caso dos autos. 

Extrai-se dos ensinamentos de Antonio Cavalcanti, 
Os arts. 303 e 304 do CPC não tratam da mesma figura e não permitem uma 

interpretação prejudicial ao autor que tenha o direito mais provável. O art. 303 
trata da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Já o art. 304 versa 
sobre a estabilização da tutela antecipada, que pode acontecer ou não, a 
depender da apresentação de recurso pelo réu. Ou seja, a tutela satisfativa 
antecedente é um dos elementos do suporte fático da estabilização, mas não se 
confunde com esse instituto. (CAVALCANTI NETO, 2015, p. 23) 

Em judicioso artigo intitulado "Os contornos da estabilização da tutela 
provisória de urgência antecipatória no novo CPC e o 'mistério' da ausência de 
formação da coisa julgada", publicado pelos Professores Érico Andrade (UFMG) 
e Dierle Nunes (PUC Minas), inclusive no site deste TJMG, os ilustres doutores 
em direito processual, assim se manifestaram: 

O art. 304 do novo CPC dispõe 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". Ou seja, a decisão, deferida sob a forma de 
tutela antecipada em procedimento antecedente (art. 303, novo CPC), se não 
impugnada com o recuso próprio, no caso agravo de instrumento (art. 1015, I, 
novo CPC), será, em princípio, estabilizada, resolvendo a crise de direito material 
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por si só, seguindo-se a extinção do processo (art. 304, §1º, novo CPC). Impõe- 
se uma técnica satisfativa monitória secundum eventum defensionis. 

Aqui surge um ponto interessante: a estabilização decorreria só da falta de 
apresentação do recurso, como indica a literalidade do art. 304 do novo CPC, ou 
se poderia estender a perspectiva em razão, por exemplo, de apresentação de 
pedido de suspensão de liminar previsto em lei especial (como é o caso de 
suspensão de liminar prevista nas Leis 8.437/92 e 9.494/97) ou de reclamação 
(art. 988, novo CPC)? 

Da análise inicial, se poderia adotar a interpretação calcada na literalidade 
do art. 304 do novo CPC, no sentido de que apenas a interposição do "recurso" 
contra a decisão que conceder a tutela de urgência, na modalidade antecipada, 
no âmbito do procedimento preparatório (art. 303, novo CPC), seria hábil a evitar 
a estabilização. E recurso, no caso, do ponto de vista da legislação processual, 
tem um sentido específico, nos termos do art. 994 do novo CPC, e significa, no 
caso, interposição do recurso de agravo de instrumento (art. 1015, I, novo CPC). 

Nessa linha, a falta de interposição do agravo de instrumento leva à 
estabilização, independentemente do pedido de suspensão de liminar ou de 
reclamação, com o que estes eventuais mecanismos processuais teriam de ser 
extintos por perda de objeto. 

Outra interpretação que se pode vislumbrar é exatamente no sentido 
contrário: tanto o pedido de suspensão de liminar como a reclamação, apesar de 
não se enquadrarem propriamente como recurso, constituem meios de 
impugnação de decisão judicial e, com isso, produziriam efeito semelhante ao 
do recurso, de modo que nestes casos, mesmo sem a apresentação do recurso 
propriamente dito (agravo de instrumento) evitarseia a estabilização prevista no 
art. 304 do novo CPC. 

E mais: poderia não haver a estabilização se o réu não interpusesse o agravo 
de instrumento mas contestasse o procedimento? Tal perspectiva já foi, 
inclusive, defendida recentemente em doutrina, no sentido de que a contestação 
ou manifestação no sentido da realização da audiência de conciliação/mediação, 
no prazo do recurso, surtiria o mesmo efeito de impedir a estabilização da tutela 
antecipada. 

Numa análise inicial, a tendência dos autores é optar pela primeira opção, 
alargando a possibilidade da estabilização, a partir das anunciadas vantagens 
que a estabilização produz para o ambiente jurisdicional e para as partes, na 
busca de tutela diferenciada, e, ainda, em razão de que o legislador do novo 
Código adotou, aqui, posição expressa no sentido de optar pelo recurso como o 
meio para impedir a estabilização, considerando, inclusive, que nas versões 
anteriores do projeto se utilizada o termo mais abrangente "impugnação"38 e, 
agora, 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. 

Ademais, no caso da não interposição do agravo de instrumento, com a só 
apresentação da contestação, a falta de estabilização ainda poderia violar o 
sentido buscado pelo legislador, de permitir a eficácia da decisão, sem o trânsito 
em julgado, com a extinção do procedimento antecedente, reenviando-se as 
partes para o procedimento de cognição exauriente: se deixaria a cargo do réu 
convolar o próprio procedimento no principal, sem a estabilização da tutela, 
eliminando a linha de estabilização indicada no novo CPC, que passaria a 
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depender não mais só da averiguação do recurso, mas de uma falta geral de 
impugnação do réu. 

A decisão antecipatória, estabilizada, conserva sua eficácia enquanto não for 
desconstituída na ação de cognição plena a ser ajuizada pelo interessado, 
conforme art. 304, §§2º e 3º, do novo CPC, ou seja, "a tutela antecipada 
conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por 
decisão de mérito" (§3º), proferida em ação própria, de cognição plena e 
exauriente, que qualquer das partes pode ajuizar para rediscutir o direito material 
objeto da antecipação no procedimento antecedente (§2º). E tal ação será 
instruída com os autos do procedimento antecedente, de modo que o novo CPC 
prevê, no art. 304, §4º, que qualquer das partes pode requerer o 
"desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida, para instruir a 
petição inicial da ação a que se refere o § 2º, prevento o juízo em que a tutela 
antecipada foi concedida". 

Por conseguinte, se obtida a tutela de urgência, no procedimento 
preparatório da tutela antecipatória (satisfativa), e o réu não impugnar a tutela 
concedida, mediante recurso de agravo de instrumento (art. 1015, I, novo CPC), 
o juiz vai extinguir o processo e a medida liminar antecipatória da tutela vai 
continuar produzindo seus efeitos concretos mesmo na ausência de 
apresentação do pedido principal (art. 304, §§1º e 3º, novo CPC). (disponível 
em: 
http://www.tjmg.jus.br/data/files/D9/E6/05/4D/8D17D410B7C917D40D4E08A 
8/Tutela_Provisoria_e_estabilizacao.pdf. Acesso 31.08.2016). 

Portanto, conforme observam os cultos Professores supracitados, o 
legislador optou por utilizar o termo "recurso" contra a decisão que conceder a 
tutela de urgência, na modalidade antecipada, não cabendo ao intérprete sua 
ampliação, no sentido de admitir qualquer impugnação para obstaculizar a 
estabilização da tutela concedida, com a consequente extinção do processo. 

Das razões recursais do ente municipal, verifica-se que não houve 
recurso contra a decisão concessiva da tutela antecipada, já que o próprio 
Município de Jacuí não argumenta em tal sentido, restando demonstrado que 
houve o decurso do prazo recursal sem sua interposição. 

Conforme leciona Daniel Assumpção, "ao conceder a tutela, o juiz deve 
deixar claro que a tutela concedida é uma tutela antecipada, para que o réu saiba 
que se não se insurgir contra ela ocorrerá a estabilização prevista no art. 304 do 
Novo CPC" (Manual de direito processual civil - Volume único / Daniel Amorim 
Assumpção Neves - 8. ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.. No caso específico 
dos autos, tal providência foi tomada pelo Magistrado de origem, que deixou 
claro em sua r. decisão que se tratava da concessão de tutela antecipada 
antecedente. 

Portanto, caberia ao ora apelante ter apresentado o recurso cabível 
contra a r. decisão que concedeu a tutela antecipada, na modalidade 
antecedente, sob pena de sua estabilização. 

Por fim, registro que este eg. TJMG, em Sessão Plenária, realizada no 
dia 26 de fevereiro de 2016, pelos magistrados que integraram os Grupos de 
Trabalhos do Fórum de Debates e Enunciados sobre o Novo Código de Processo 
Civil, editou o Enunciado nº 21, in verbis: 

Enunciado 21 - (art. 304) A Fazenda Pública se submete ao regime de 
estabilização da tutela antecipada, por não se tratar de cognição exauriente 
sujeita a remessa necessária. 

http://www.tjmg.jus.br/data/files/D9/E6/05/4D/8D17D410B7C917D40D4E08A
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Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, para 
manter a r. sentença, pelos fundamentos acima. 

Custas na forma da lei. 
 
DESA. ANA PAULA CAIXETA  
 
V O T O 

 
Conquanto existam diferentes interpretações para a palavra "recurso" 

contida no art. 304, do CPC/15, que trata da estabilização da tutela de urgência 
satisfativa antecedente, por ora, opto por me filiar àquela também defendida pelo 
Professor e Desembargador Alexandre Freitas Câmara no seguinte sentido: 
"[...] é de se considerar que só a interposição, pelo demandado, de recurso 
(agravo de instrumento, quando se trate de processo que tramita na primeira 
instância; agravo interno quando for o caso de processo de competência 
originária dos tribunais) é capaz de impedir a estabilização da tutela antecipada 
de urgência antecedente. O mero fato de o réu oferecer contestação (ou se valer 
de qualquer outro meio, como - no caso do Poder Público, por exemplo - postular 
a suspensão da medida liminar) não será suficiente para impedir a 
estabilização." (In, O Novo Processo Civil Brasileiro. 2.ed. 2016. Atlas, pág. 288) 
- g.n. 

No caso em apreço, não tendo havido interposição do competente recurso 
de agravo em face da decisão que concedeu a tutela em caráter antecedente, 
resta caracterizada sua estabilização na forma da lei adjetiva. 

Voto de acordo com a ilustre Relatora. 
DES. MOREIRA DINIZ - De acordo com o(a) Relator(a). 

SÚMULA: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO" 
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ANEXO G - BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Acórdão em 
Agravo de Instrumento nº 2125373-51.2016.8.26.0000. Agravante: CRED 

SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO - Agravado: 
LUCIANO FERNANDES PINHEIRO. Relator: Des. Maia da Rocha, Data de 

Julgamento: 01/09/2016. 
 
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Registro: 2016.0000637761 

 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2125373- 
51.2016.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante 
CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, é 
agravado LUCIANO FERNANDES PINHEIRO. 

 
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram 
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, 
que integra este acórdão. 

 
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO 
(Presidente) e SILVEIRA PAULILO. 
São Paulo, 1º de setembro de 2016. 
Maia da Rocha Relator Assinatura Eletrônica 

 
Agravo de Instrumento nº 2125373-51.2016.8.26.0000 -Voto nº 2 
VOTO Nº: 28109 
AGRV.Nº: 2125373-51.2016 
FORO: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
AGTE. : CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO 
LTDA 
AGDO. : LUCIANO FERNANDES PINHEIRO 
*ANTECIPAÇÃO          DE          TUTELA Aplicação do efeito suspensivo 
Impossibilidade Pedido de não exclusão do nome da agravada dos órgãos de 
restrição de crédito O agravante não trouxe indícios da legalidade do referido  
contrato,  deixando  de  juntar  qualquer  documento  que comprovasse Decisão 
mantida Recurso não provido* 
*ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA - A interposição de agravo de 
instrumento contra a decisão que conceder a tutela antecipada é hábil a evitar a 
estabilização Inteligência dos arts. 303,304,994 e 1015, I, do NCPC - Decisão 
mantida Recurso provido* 
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da r. decisão de fls. 24/25 
proferida nos autos dos ação declaratória de inexistência de débito c.c 
indenização por danos morais, que deferiu o pedido de antecipação da tutela 
para que não ocorresse a negativação do nome do agravado, determinando que 
a agravante providencie a suspensão da publicidade dos registros referente ao 
contrato n. 69842404, no valor de R$ 203,79 (duzentos e três reais e setenta e 
nove centavos). 
Alega o agravante que a decisão recorrida poderá lhe causar grave lesão, uma 
vez que não há a comprovação da existência de verossimilhança das alegações 
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do agravado, tampouco prova inequívoca, requisitos estes autorizadores do 
deferimento da tutela antecipada. Sustenta, ainda, que a estabilização dos 
efeitos da tutela não pode ocorrer, posto que o agravante não permaneceu inerte 
à decisão. 

 
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Agravo de Instrumento nº 2125373-51.2016.8.26.0000 -Voto nº 3  
 
Recurso tempestivo. 
É o relatório. 
 
Inicialmente, cumpre destacar que com a entrada em vigor do Novo Código de 
Processo Civil, a tutela provisória de urgência passou a possuir natureza 
antecipatória (artigos 300, § 3º, 303 e 304) ou cautelar (artigos 301 e 305 a 310)1. 
No caso dos autos, trata-se de tutela provisória de urgência com natureza 
antecipatória, tendo em vista que a urgência é contemporânea à propositura da 
ação. 
Destarte, é indispensável a presença dos requisitos previstos no caput do artigo 
300, bem como em seu § 3º, os quais estão devidamente preenchidos, quais 
sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 
processo, bem como a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da 
decisão. 
Vale ressaltar que no caso em tela o agravante não trouxe indícios da legalidade 
do referido crédito, deixando de juntar qualquer documento que comprovasse a 
idoneidade do negócio jurídico referente ao suposto contrato de nº. 69842404, 
na modalidade cartão de crédito, no valor de R$203,79 (duzentos e três reais e 
setenta e nove centavos). 
Quanto à estabilização da tutela, mister destacar que encontra-se disposto nos 
arts. 303 e 304 do CPC e consiste a manutenção dos efeitos da antecipação de 
tutela concedida, caso o réu deixe de recorrer da decisão que deferiu a 
antecipação na medida cautelar. Deste modo, na inércia do requerido, 
conservar-se-ão os seus efeitos práticos da decisão. 
De outra banda, por basear-se a tutela antecipada na probabilidade, não significa 
que esta se torne imutável, mas apenas estável, já que a parte prejudicada com 
a medida poderá, se for de seu interesse, desarquivá-la, posto que a ausência 
do recurso extingue o processo, com a finalidade de provar a improcedência da 
demanda estabilizada. 
1 NEGRÃO, Theotonio. Novo Código de Processo Civil e Legislação Processual 
em Vigor, Saraiva, 47ª ed, 2016, pág. 365. 

 
Agravo de Instrumento nº 2125373-51.2016.8.26.0000 -Voto nº 4 Segundo 
Elpídio Donizetti2, “o objetivo visado com a instituição do procedimento da tutela 
cautelar antecipada em caráter antecedente foi a estabilização dos seus efeitos, 
que tem como consequência imediata a extinção do processo. Essa a razão por 
que se 'autonomizou' o procedimento, aos moldes do que ocorre com a tutela 
cautelar requerida em caráter 
antecedente, mas com consequências imediatas sobre o direito substancial 
afirmado pelo demandante, que ele, uma vez estabilizada a tutela, poderá 
usufruir, sem experimentar os ônus do desenvolvimento do processo até a 
ocorrência da coisa julgada”. 
Assim, estabilizada a decisão antecipatória, com base na cognição sumária3 no 
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procedimento antecedente, e extinto este procedimento (art. 304, §1º, do CPC), 
a decisão antecipatória irá continuar produzindo todos os seus efeitos em relação 
ao direito material (art. 304, §3º, do CPC), sem, conquanto, produzir o efeito de 
coisa julgada (art. 304, §6º, do CPC), admitindo-se a possiblidade de alteração 
ou revogação desta decisão na ação de cognição exauriente a ser ajuizada pelas 
partes (art. 304, §§2º e 4º, do CPC). Então, ao termino do prazo de dois anos da 
estabilização, finalmente, por absoluta omissão dos interessados, restará a 
decisão definitiva. 
Outrossim, a interpretação calcada na literalidade do art. 304 do novo CPC 
segue no sentido de que a interposição do recurso contra a decisão que 
conceder a tutela de urgência, na modalidade antecipada, é hábil a evitar a 
estabilização. Destarte, o presente recurso é cabível nos termos dos arts. 994 e 
art. 1015, I, do CPC. 
No caso em tela, cumpriu-se o requisito para a não ocorrência da estabilização 
através da interposição do agravo em comento, já que na medida cautelar o ônus 
de evitar a estabilização é de responsabilidade 2 DONIZETE, Elpídio. Curso 
didático do direito processual civil. 19ª ed. Revisada conforme Novo CPC. São 
Paulo: Atlas, 2016. 3 BEDAQUE, Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas 
Sumárias e de Urgência (tentativa de sistematização), p. 120, destaca que no 
âmbito da cognição sumária a atividade cognitiva realizada pelo juiz é sumária, 
porque parcial, na medida em que ele somente tem acesso a parte dos fatos, 
aqueles deduzidos pelo autor. Também pode ser sumária a cognição, ainda que 
o contraditório se realize antes do provimento. Agora, a sumariedade se verifica 
não mais em razão do conhecimento de apenas parte dos fatos, mas pela 
maneira superficial com que a atividade cognitiva se desenvolve, citação da tese 
FREIRE, Alexandre; BARROS, Lucas Buril de Macedo; PEIXOTO, Ravi. 
Coletânea Novo CPC: Doutrina Selecionada. Salvador: Juspodivm, 2015. 

 
Agravo de Instrumento nº 2125373-51.2016.8.26.0000 -Voto nº 5 do 
demandado. 
 
Sob os aspectos citados, deve a r. decisão agravada mantida nos termos em 
que proferida, entretanto não se fixando a estabilidade da tutela antecipada. 
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso, apenas para evitar a 
estabilização da tutela. 

 
MAIA DA ROCHA 
Relator 
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ANEXO H - BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Acórdão em 
Agravo de Instrumento nº 2177174-06.2016.8.26.0000. Agravante: 

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - Agravada: LUIZ DOMINGOS SOBRINHO. 
Relator: Des.(a) Aroldo Viotti Relator do Acordão: Des.(a)Aroldo Viotti 

Data do Julgamento: 31/01/2017, 11ª Câmara de Direito Público Data da 
Publicação: 01/02/2017 

 

PODER JUDICIARIO 
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Registro: 2017.0000027935 

 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2177174- 
06.2016.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante MUNICÍPIO 
DE GUARULHOS, é agravado LUIZ DOMINGOS SOBRINHO. 

 
ACORDAM, em 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO PARCIAL AO 
RECURSO, NOS TERMOS QUE CONSTARÃO DO ACÓRDÃO, CONFIRMADA 
A LIMINAR. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão. 

 
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

JARBAS GOMES (Presidente) e LUIS GANZERLA. 

São Paulo, 31 de janeiro de 2017. 
 
Aroldo Viotti 
RELATOR 
Assinatura Eletrônica 

 
VOTO Nº 35.714 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2177174-06.2016.8.26.0000 - Guarulhos 
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE GUARULHOS 
AGRAVADO: LUIZ DOMINGOS SOBRINHO 
JUIZ 1ª INSTÂNCIA: FELIPE ESTEVÃO DE MELO GONÇALVES 
 
Agravo de Instrumento. Decisão que, em Ação de obrigação de fazer, concedeu 
tutela de urgência, pleiteada para serem fornecidos imediatamente ao autor, 
portador de “Hipertensão Arterial”, “Arritmia” e “Hiperplasia Prostática”, os 
medicamentos “Selozok 50mg” e “Mesidox 2mg”. Comprovação médica 
bastante, nesta esfera de cognição primeira, de que o interessado é portador de 
tais doenças e que necessita dos medicamentos indicados, bem como de que 
não dispõe de situação sócio-econômica que lhe permita arcar com o seu custo. 
Responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde que é compartilhada 
por todos os entes políticos (art. 196 da CF/1988). Recurso provido em parte 
para fixar prazo adicional para fornecimento dos medicamentos, confirmada a 
liminar. 
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I. Agravo de Instrumento interposto pelo 
MUNICÍPIO DE GUARULHOS contra r. decisão do MM. Juiz de Direito da 1ª 
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos, que, em Ação de obrigação 
de fazer movida por LUIZ DOMINGOS SOBRINHO (processo nº 1024734- 
49.2016.8.26.0224), deferiu liminarmente antecipação de tutela, para determinar 
o fornecimento imediato, ao autor-agravado, portador de “Hipertensão Arterial”, 
“Arritmia” e “Hiperplasia Prostática” (CID I10 e I499), dos medicamentos “Selozok 
50mg” e “Mesidox 2mg”. 
Nas razões, assevera em resumo: a) a impossibilidade de aplicação do artigo 
304 do NCPC para estabilização da tutela antecipada em desfavor da Fazenda 
Pública; b) os medicamentos pleiteados não são padronizados na REMUME 
(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais); c) o acolhimento da pretensão 
provocará a desorganização do orçamento público, colocando em risco toda a 
política pública de saúde; d) em relação ao medicamento “Mesidox 2mg”, há 
necessidade de fixação de prazo para que o Município finalize o processo de 
aquisição. Pede a reforma da decisão, com a concessão de efeito suspensivo 
para o fim de suspender a decisão agravada, ou fixar prazo razoável (45 dias) 
para o cumprimento da ordem judicial. 
A decisão de fls. 46/47 deferiu o efeito suspensivo pleiteado para fixar 
liminarmente o prazo adicional de trinta dias a contar da juntada aos autos do 
mandado de citação, não sobrevindo resposta do agravado (fls. 78). Este, em 
síntese, o relatório. 
II. O recurso comporta parcial provimento. Trata-se de Ação de obrigação de 
fazer movida por LUIZ DOMINGOS SOBRINHO contra o MUNICÍPIO DE 
GUARULHOS, pleiteando se determine o fornecimento dos medicamentos 
“Selozok 50mg” e “Mesidox 2mg”, uma vez que é portador de “Hipertensão 
Arterial”, “Arritmia” e “Hiperplasia Prostática” (CID I10 e I499). Nesse sentido a 
documentação de fls. 32 e 34/35 destes autos. Pediu a concessão de tutela 
provisória de urgência, sob pena de cominação de multa diária. 
A r. decisão ora impugnada é do seguinte teor (fls. 30 destes autos digitais e fls. 
38 dos autos digitais do processo principal): 
“Vistos. 
Defiro ao autor os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. O autor propõe esta 
ação, com pedido de tutela de urgência, para que lhe sejam fornecidos os 
medicamentos necessários para o tratamento da enfermidade de que é portador, 
alegando, em síntese, que não dispõe de recursos para a aquisição deles. 
Os fundamentos invocados são relevantes, uma vez que o direito à saúde é 
consagrado pela Constituição Federal, sendo obrigação do Estado, em suas três 
esferas, assegurá-lo, quer garantindo o acesso aos serviços de saúde, quer 
fornecendo 
medicamentos aos que deles necessitem. 
O autor fará uso dos medicamentos pleiteados por toda a vida, conforme bem 
demonstrado pelos documentos acostados à petição inicial, razão pela qual a 
espera pelo provimento final a ser exarado nesta ação poderá causar-lhe dano 
irreparável ou de difícil reparação. 
A reversibilidade da tutela é meramente econômica, nos termos do quanto 
exigida pelo § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil, razão pela qual deve 
ser deferida neste caso, pois, em caso de improcedência da ação, ao final, o 
requerido poderá reaver o quanto houver dispendido. 
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Por tudo quanto exposto, concedo a tutela de urgência para determinar que o 
requerido forneça imediatamente ao autor os medicamentos pleiteados na 
petição inicial. 

 
Expeça-se o necessário. 
Cite-se o réu para que, querendo, ofereça resposta no prazo de 30 dias, sob 
pena de revelia, servindo esta decisão de mandado, observando-se que a 
intimação do Estado de São Paulo, relativamente à tutela de urgência, deverá 
ser realizada no endereço apontado às fls. 9. 
Intime-se.”. 
A construção da jurisprudência, desta Corte e dos Tribunais Superiores, já se 
mostra consolidada no sentido de que pretensões da espécie encontram guarida 
direta no texto do artigo 196 da Constituição Federal, “in verbis”: “A saúde é 
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante práticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 
e recuperação”. 
Trata-se de direito de pronto exercitável, colhendo-se de conhecido precedente 
do Pretório Excelso: “O caráter programático da regra inserta no art. 196 da Carta 
Política que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no 
plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro não pode 
converter se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder 
Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, 
substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por 
um gesto irresponsável de infidelidade 
governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado” (...) “O 
reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição 
gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do 
vírus HIV/AIDS, dá 
efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, 
'caput', e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e 
solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que 
nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade 
e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF” (R.E. 271.286-RS, Ag.Rg., 
2ª Turma, j. 12.09.2000, DJU de 24.11.2000, pág. 101, Rel. o Min. CELSO DE 
MELLO). 
O direito invocado é daqueles fundamentais do ser humano, e, como visto, 
encontra direto respaldo no texto constitucional. A responsabilidade pelo 
atendimento a essa obrigação constitucional é solidária entre os entes políticos 
componentes da Federação. Assim já decidiu esta Egr. Câmara, em precedente 
da lavra do Des. PIRES DE ARAÚJO (Apelação Cível nº 425.582-5/2-00): “A 
autoridade coatora apontada na inicial tem legitimidade para figurar no pólo 
passivo da demanda, eis que de forma solidária participa do Sistema único de 
Saúde (art. 4° da Lei 8.080/90). 
Assim, o “Sistema de Saúde tem como diretriz a descentralização, sendo que 
cada esfera de governo exerce uma direção única (artigo 198, inciso I, da 
Constituição Federal)” (fls. 49). Dessa forma, conforme aduzido pela douta 
Procuradoria Geral de Justiça, “é forçoso concluir que compete solidariamente 
ao Estado e aos Municípios o dever de fornecimento de todos os recursos de 
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saúde aos cidadãos assistidos pelo Sistema único de Saúde SUS, máxime em 
localidades onde Estado e Município possuem gestão plena do sistema, como 
ocorre na hipótese dos autos.”. 
Não pode ainda o Poder Público escusar-se ao cumprimento do dever 
constitucional ao argumento da discricionariedade ou da ausência de recursos 
orçamentários. Assim também a pacificada orientação do Egr. Superior Tribunal 
de Justiça: “O Sistema Único de Saúde SUS visa a integralidade da assistência 
à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem 
em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o 
acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, 
necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser 
fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna” 
(STJ, 1ª Turma, R.Esp. 684.646-RS, j. 05.05.2005, DJU 30.05.05, p. 247, Rel. o 
Min. LUIZ FUX). “É dever constitucional da União, do Estado, do Distrito Federal 
e dos Municípios o fornecimento gratuito e imediato de medicamentos para 
portadores do vírus HIV e para tratamento da AIDS. Pela peculiaridade de cada 
caso e em face de sua urgência, há que se afastar a delimitação no fornecimento 
de medicamentos constante na Lei nº 9.313/96. A decisão que ordena que a 
Administração forneça aos doentes os remédios ao combate da doença que 
sejam indicados por prescrição médica, não padece de ilegalidade” (STJ, R.Esp. 
325.337-RS, 1ª Turma, j. 21.06.2001, DJU 3.09.2001, p. 159, Rel. o Min. JOSÉ 
DELGADO). 
Na esteira do assinalado pelo Des. LAERTE SAMPAIO em precedente da Col. 
3ª Câmara de Direito Público, “A pretensão ao fornecimento de remédio, realizar 
determinado exame ou fornecer aparelho necessários à saúde pode ser dirigida 
em face da União, Estado ou Município, porque a indisponibilidade do direito à 
saúde já foi reconhecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (R.Esp. 
662.033/RS). Não significa violação ao princípio da independência e harmonia 
dos Poderes já que, no campo de obrigação contraposta a interesse individual 
indisponível, inexiste discricionariedade administrativa” (Apelação Cível nº 
228.058-5/5, j. 23.05.2005). 
Plausível, entretanto, a alegação de que deva ser deferido prazo razoável para 
a aquisição dos medicamentos. Não há como supor ou presumir que o requerido 
tenha em estoque todos os medicamentos postulados. Cumpre, assim, deferir 
prazo razoável para que a Administração se habilite a adquirí-los e a fornecê los 
ao autor. 
Assim, acolhe-se parcialmente o presente recurso para fixar o prazo adicional 
para fornecimento das medicações em trinta (30) dias a contar da juntada aos 
autos do mandado de citação, confirmada a liminar deferida a fls. 46/47. 
III. Pelo exposto, dão parcial provimento ao recurso, para a finalidade acima 
assinalada, confirmada a liminar. 
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de 
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa 
modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do 
recurso. 

 
AROLDO VIOTTI 
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ANEXO I - BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Acórdão em Agravo 
de Instrumento nº 2201002-31.2016.8.26.0000. Agravante: FAZENDA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO - Agravada: SHIRLEY ARAÚJO. Relator: Des.(a) 
Carlos Eduardo Pachi Relator do Acordão: Des.(a) Carlos Eduardo Pachi 

Data do Julgamento: 09/11/2016, 9ª Câmara de Direito Público Data da 
Publicação: 10/11/2016 

 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Registro: 2016.0000823378 

 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 2201002- 
31.2016.8.26.0000, da Comarca de Franco da Rocha, em que é agravante 
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada SHIRLEY ARAUJO. 
ACORDAM, em 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão. O julgamento 
teve a participação dos Exmos. Desembargadores REBOUÇAS DE CARVALHO 
(Presidente) e DÉCIO NOTARANGELI. 
São Paulo, 9 de novembro de 2016. 
Carlos Eduardo Pachi RELATOR Assinatura Eletrônica 
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Agravo de Instrumento nº 2201002-31.2016.8.26.0000 - Voto nº 25.225 2 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 2201002-31.2016.8.26.0000 Comarca de 
FRANCO DA ROCHA Agravante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Agravada: SHIRLEY ARAÚJO (AJ) (Juízo de Primeiro Grau: Luiz Gustavo Rocha 
Malheiros) 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Obrigação de fazer Prestação de  serviço público 
Fornecimento  de  medicamento  para  portadora  de  esclerose  múltipla Juízo 
singular que concedeu, de ofício, a tutela antecipada em caráter antecedente 
Inadmissibilidade, no caso Necessidade da parte autora requerer expressamente 
o benefício do art. 303, do CPC, consoante determinado em seu 
§ 5º - Petição inicial que não se limita ao requerimento de antecipação de tutela 
- Pedido principal, instruído com documentos pertinentes para o deslinde da 
demanda De rigor o afastamento das regras dos arts. 303 e 304 do CPC/15, 
mantido o deferimento da tutela provisória quanto ao fornecimento do 
medicamento em favor da agravada, cujo fundamento legal fica alterado para o 
art. 300, do CPC/15 Precedente desta Corte de Justiça. R. decisão reformada. 
Recurso provido. 
Vistos. 
 
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão copiada a fls. 44/45 
que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela antecipada em caráter 
antecedente, determinando à ré que forneça, no prazo de 05 dias, o 
medicamento FAMPRIDINA 10 mg, nas especificações constantes nas fls. 14/15 
dos autos principais. 
Em síntese, sustenta que a petição inicial já se encontra completa, como pedido 
liminar e definitivo, de modo que não poderia o Juízo singular conceder medida 
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em caráter antecedente e, com isto, aplicar o instituto da estabilização da tutela, 
até porque, este não se aplica em face da Fazenda Pública. Considera, ainda, 
haver a necessidade de ser primeiramente ouvida antes da antecipação de 
tutela, bem como a existência da remessa necessária e que contra a Fazenda 
Pública não ocorrem os efeitos da revelia, tudo para indicar a incompatibilidade 
do sistema de estabilização da tutela (fls. 01/07). 
Foram dispensadas informações (fls. 54/55), com contraminuta apresentada a 
fls. 56/58. 
É o Relatório. 

 
Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de antecipação 
de tutela proposta pela agravada, portadora de esclerose múltipla (CID G35), 
pela qual busca o fornecimento de medicamento denominado FAMPRIDINA 10 
mg. 
O MM. Juízo singular, como se verifica na decisão copiada a fls. 44/45, concedeu 
a tutela antecipada, contudo, em caráter antecedente, com suporte no art. 303, 
do CPC/15, daí o presente inconformismo. 
Importante consignar que a agravante não ataca a concessão da tutela provisória 
de urgência em si (probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco 
ao resultado útil ao processo, caput do art. 300), mas apenas o seu revestimento 
nos termos dos arts. 303 e 304, do CPC. 
De todo modo, tem razão a agravante, já que a gravada não requereu 
expressamente o benefício do art. 303, do CPC, que não pode ser concedido de 
ofício pelo Magistrado. 

 
Importante destacar posicionamento desta 9ª Câmara de Direito Público, voto de 
relatoria do Eminente Desembargador José Maria Câmara Júnior, que aponta a 
possibilidade das regras contidas nos arts. 303 e 304, do CPC/15 serem 
aplicadas em face da Fazenda Pública, nos seguintes termos: 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. DEFERIMENTO 
DE TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTOS. TUTELA ANTECIPADA EM 
CARÁTER ANTECEDENTE. ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. 
ESTABILIZAÇÃO DA DECISÃO. CABIMENTO EM FACE DA FAZENDA 
PÚBLICA. Matéria devolvida em sede de agravo. Impugnação da Fazenda 
considera as limitações para concessão da tutela antecipada em caráter 
antecedente. Inteligência do art. 304 DO CPC. A estabilização não qualifica a 
formação da coisa julgada. A estabilização da decisão estende a chamada 
técnica monitória para as tutelas de urgência porque condiciona o resultado do 
processo ao comportamento do réu ("secundum eventus defensionis"). 
Realidade compatível com o regime jurídico que rege os atos do Estado em juízo, 
a exemplo do que ocorre com a ação monitoria, na qual a formação do título 
executivo é decorrência da inércia do réu (Súmula 339 do STJ). Possibilidade de 
demandar o autor para rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada 
estabilizada. Inexistência de óbices para requerer tutela antecipada antecedente 
em face da Fazenda Pública. PRAZO PARA CUMPRIMENTO E MULTA 
FIXADA. Ausência de elementos que justifiquem a fixação e prazo exíguo para 
fornecimento de medicamento não contido na lista de dispensação obrigatória 
por parte do Estado. Prao majorado para 30 dias e multa diária reduzida para R$ 
200,00, limitada a R$ 60.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (AI 
nº 2129259-58.2016.8.26.0000, J. 28/09/2016) 
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Contudo, no presente caso, verifica-se que a autora/agravada não requereu 
expressamente, em sua petição inicial, o benefício do art. 303, do CPC/15. Tal 
constatação, por certo, não permite ao Magistrado que conceda, de ofício, a 
tutela antecipada em caráter antecedente. 
Além disso, verifica-se que a inicial não se limita ao requerimento de antecipação 
de tutela, pois lá também consta o pedido principal de “procedência do pedido, 
confirmando-se a antecipação de tutela concedida, condenando-se a FAZENDA 
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO ao fornecimento do medicamento 
necessário ao tratamento da autora...” (fls. 19), como também já foi instruído com 
documentos pertinentes para o deslinde da demanda (fls. 22/43 do agravo; fls. 
11/32 dos autos principais). 
Desse modo, verifica-se que a petição inicial apresentada pela agravada não tem 
caráter preparatório, pois já se encontra revestida de natureza principal. E, 
inobstante a possiblidade da ampla fungibilidade entre as tutelas provisórias, tal 
instituto não se sobrepõe ao princípio da demanda, que exige requerimento 
expresso da parte pela concessão em caráter antecedente, tal como exige o § 
5º, do art. 303, do CPC. 
Tais ponderações decorrem da interpretação do art. 303, e seus parágrafos: 
“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.” (Sublinhei). 
A esse respeito é elucidativa a lição de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA 
DE ANDRADE NERY: “4. Elementos da petição inicial do pedido de tutela 
antecipada. Além do cumprimento das exigências do CPC 300, o autor deve 
expor tanto a lide quanto o direito a ser resguardado, na inicial, de forma sucinta 
e breve. O mesmo vale para a exposição do perigo na demora da prestação 
jurisdicional. O autor também deve indicar expressamente, no texto, que 
pretende se valer do benefício do CPC 303. Caso haja documentos 
imprescindíveis à propositura da ação, devem ser juntados aqueles que se 
relacionam com o requerimento, devendo os demais serem acostados aos autos 
quando do aditamento posterior da inicial.” (Comentários ao Código de Processo 
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Civil Novo CPC Lei nº 13.105/2015, Ed. RT, p. 862). No mesmo sentido, 
precedente desta Corte de Justiça em caso análogo: 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Fornecimento gratuito de medicamento - 
Decisão atacada que deferiu a tutela provisória nos termos do art. 303 do NCPC, 
determinando a intimação da Fazenda Estadual com a advertência do disposto 
no artigo 304 do NCPC, de que a ausência de recurso importará na estabilização 
da decisão - Impossibilidade - Hipótese dos autos que não se amolda à 
concessão de tutela de urgência antecedente, segundo o art. 303 do NCPC - A 
tutela requerida não precedeu o pedido principal, eis que postulada na própria 
petição inicial da ação principal, ocasião em que a autora juntou toda a 
documentação necessária a comprovar o direito que alega fazer “jus” na inicial - 
Presentes a demonstração de probabilidade do direito invocado na demanda e 
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da urgência, a 
tutela provisória deve adequar-se aos termos do disposto no “caput” do artigo 
300 do NCPC - Decisão reformada apenas para afastar as hipóteses previstas 
nos artigos 303 e artigo 304 do NCPC - Recurso provido.” (AI nº 2105200- 
06.2016.8.26.0000, Relatora Maria Laura Tavares, 5ª Câmara de Direito Público, 
J. 29.08.2016). 
Dessa forma, estão presentes os fundamentos para o acolhimento da pretensão 
recursal, de modo a afastar as regras previstas nos arts. 303 e 304, do CPC/15. 
E, na ausência de impugnação específica quanto à concessão liminar do 
medicamento, de rigor a adequação da tutela de urgência nos termos do art. 300, 
do CPC. 
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para afastar as regras dos arts. 
303 e 304 do CPC/15, mas mantido o deferimento da tutela provisória quanto ao 
fornecimento do medicamento em favor da agravada, cujo fundamento legal fica 
alterado para o art. 300, do CPC/15. 

 
CARLOS EDUARDO PACHI 
Relator 
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ANEXO J - BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Acórdão em Agravo 
de Instrumento nº 2249052-88.2016.8.26.0000. Agravante: MUNICÍPIO DE 

PIRASSUNUNGA - Agravada: LUIS SÉRGIO COSTA. Relator: Des.(a) 
Aroldo Viotti Relator do Acordão: Des.(a)Aroldo Viotti Data do 
Julgamento: 31/01/2017, 11ª Câmara de Direito Público Data da 

Publicação: 01/02/2017 
 
PODER JUDICIARIO 
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Registro: 2017.0000027928 

 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2249052- 
88.2016.8.26.0000, da Comarca de Pirassununga, em que é agravante 
MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA, é agravado LUIS SÉRGIO COSTA 
BARBOSA. 

 
ACORDAM, em 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. 
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão. 

 
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JARBAS 
GOMES (Presidente) e LUIS GANZERLA. 

 
São Paulo, 31 de janeiro de 2017. 

Aroldo Viotti 

RELATOR Assinatura Eletrônica 
PODER JUDICIARIO 
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Agravo de Instrumento nº 2249052-88.2016.8.26.0000 - Pirassununga 2 
VOTO Nº 35.845 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2249052-88.2016.8.26.0000, de Pirassununga 
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA 
AGRAVADO: LUIS SÉRGIO COSTA BARBOSA 
JUIZ 1ª INSTÂNCIA: JORGE CORTE JUNIOR 
 
Agravo de Instrumento. Decisão que deferiu antecipação de tutela em Ação de 
obrigação de fazer movida por pessoa portadora de “Dermatite Urticariforme”, 
objetivando o recebimento do medicamento “XOLAIR (Omalizumabe)”. 
Comprovação médica bastante, nesta esfera de cognição primeira, de que o 
interessado é portador de tal doença, bem como de que não dispõe de situação 
sócio-econômica que lhe permita arcar com o seu custo. Responsabilidade pela 
prestação dos serviços de saúde que é compartilhada por todos os entes 
políticos (art. 196 da Constituição Federal de 1988). Multa diária. Cabimento. 
Recurso improvido. 
I. Agravo de Instrumento interposto pelo 
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MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA contra r. decisão do D. Juízo de Direito da 3ª 
Vara 
Cível da Comarca de Pirassununga, que, em Ação de obrigação de fazer movida 
por 
LUIS SÉRGIO COSTA BARBOSA (processo nº 2249052-88.2016.8.26.0000), 
deferiu 
liminarmente antecipação de tutela, para determinar o fornecimento ao autor 
agravado, portador de “dermatite urticariforme, CID L 20.8” (fls. 19), do 
medicamento “XOLAIR (Omalizumabe), cuja a aplicação é injetável, sendo 2 
(duas) ampolas ao mês), mediante a apresentação da prescrição médica, no 
prazo de 48 horas, sob pena de incorrer em mula diária que fixo em R$ 200,00.” 
(fls. 29). 
Nas razões (fls. 03/17), alega em suma que: a) o cumprimento da liminar 
concedida, de natureza satisfativa e irreversível, acarreta a perda superveniente 
do objeto da ação; b) a manutenção da tutela antecipada implicará violação ao 
princípio da supremacia do interesse público; c) em razão da indisponibilidade 
dos direitos aqui tutelados, da impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia 
contra a Fazenda Pública, bem assim da supremacia do interesse público, 
inaplicável no caso em tela o art. 304 do NCPC, que trata da estabilização da 
decisão, irrecorrida, que antecipa os efeitos da tutela; d) não estão presentes os 
requisitos necessários à concessão da liminar, pois não há comprovação de 
urgência, nem mesmo de que o medicamento pleiteado seja o único tratamento 
possível à enfermidade que acomete o agravado; e) compete ao Município 
promover a assistência básica, sendo certo que os medicamento de alto custo 
são fornecidos pelo Estado, por intermédio da DRS-X de Piracicaba; f) não cabe 
a aplicação de astreinte contra a Fazenda Pública, que apenas servirá para 
onerar o erário. Pede o acolhimento do recurso, com efeito suspensivo, para 
tornar “inexigível a entrega do medicamento pelo Município de Pirassununga, até 
a decisão final do processo em voga” (fls. 17). Subsidiariamente, pede para que 
seja considerada impugnada a r.decisão, impedindo sua estabilização. Este, em 
síntese, o relatório. 
II. O recurso não comporta acolhimento. 
Trata-se de Ação de obrigação de fazer movida por LUIS SÉRGIO COSTA 
BARBOSA contra o MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA e o ESTADO DE SÃO 
PAULO, pleiteando se determine o fornecimento do medicamento “Xolair 
(Omalizumabe)”, uma vez que é portador de “Dermatite Urticariforme, CID L 
20.8”. 
Nesse sentido, os documentos de fls. 16/19 dos autos principais. Pediu a 
concessão 
de tutela provisória de urgência, sob pena de cominação de multa diária. 
A r. decisão ora impugnada é do seguinte teor parcialmente transcrito (fls. 28/29 
destes autos e fls. 21/22 dos autos principais): 
“Vistos, Luis Sergio Costa Barbosa ingressou com ação de Procedimento 
Comum 
em face de PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA, Governo do 
Estado de São Paulo. 
Em síntese, alega a parte autora que possui sérios problemas de saúde. Requer 
a tutela de urgência consistente em fornecimento da medicação denominada em 
"XOLAIR (Omalizumabe), uso injetável de 2 (duas) ampolas ao mês". 
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O pedido de tutela de urgência deve ser acolhido por estarem preenchidos os 
requisitos legais do artigo 300 do Código de Processo Civil, isto é, haver prova 
inequívoca suficiente para convencimento da verossimilhança das alegações, 
fundado receio de dano de difícil reparação e não haver perigo de 
irreversibilidade da medida. Há prova inequívoca nos autos da necessidade de 
uso da medicação pelo autor (fls. 16/20). O autor ainda demonstrou através dos 
relatórios médicos que é portador de portador da doença dermatite urticariforme, 
CID L 20.8. Com efeito, a prestação jurisdicional reclamada está diretamente 
relacionada à preservação da saúde, direito universal assegurado nos artigos 6º 
e 196 da Constituição da República e que, inevitavelmente, reflete no direito à 
vida protegido pelo artigo 5º, caput, da Carta Magna. Aliás, a Constituição 
Federal, no referido artigo 196, estabelece que a saúde é um direito de todos e 
dever do Estado. Logo, tem o Estado o dever de garantir a saúde das pessoas, 
motivo pelo qual, não tendo o autor recursos financeiros para custear o 
tratamento que necessita, não é admissível que, em virtude de razões 
burocráticas, a saúde e a vida possam ser prejudicadas. Nesse sentido, já 
decidiu o Supremo Tribunal Federal (...).Portanto, está clara a responsabilidade 
constitucional do réu em garantir a consecução do direito à vida e à saúde. Além 
disso, existe fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o 
medicamento é necessário à saúde da autora, conforme prescrição médica 
(fls.24). Ademais, considerando o tempo que decorrerá no trâmite desta 
demanda, vislumbra-se mais um motivo que acarreta o fundado receio de dano 
de difícil reparação. Posto isso, CONCEDO A TUTELA de urgência e determino 
ao primeiro réu Prefeitura Municipal de Pirassununga, ente mais próximo do 
autor, para que forneça a medicação descrita na inicial (XOLAIR (Omalizumabe), 
cuja a aplicação é injetável, sendo 2 (duas) ampolas ao mês), mediante a 
apresentação da prescrição médica, no prazo de 48 horas, sob pena de incorrer 
em mula diária que fixo em $200,00. (...) Int.” A construção da jurisprudência, 
desta Corte e dos Tribunais Superiores, já se mostra consolidada no sentido de 
que pretensões da espécie encontram guarida direta no texto do artigo 196 da 
Constituição Federal, “in verbis”: 
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante práticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação”. 
Trata-se de direito de pronto exercitável, colhendo-se de conhecido precedente 
do Pretório Excelso: “O caráter programático da regra inserta no art. 196 da Carta 
Política que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no 
plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro não pode 
converter se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder 
Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, 
substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por 
um gesto irresponsável de infidelidade 
governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado” (...) “O 
reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição 
gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do 
vírus HIV/AIDS, dá 
efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, 
'caput', e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e 
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solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que 
nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade 
e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF” (R.E. 271.286-RS, Ag.Rg., 
2ª Turma, j. 12.09.2000, DJU de 24.11.2000, pág. 101, Rel. o Min. CELSO DE 
MELLO). 
O direito invocado é daqueles fundamentais do ser humano, e, como visto, 
encontra direto respaldo no texto constitucional. A responsabilidade pelo 
atendimento a essa obrigação constitucional é solidária entre os entes políticos 
componentes da Federação. Assim já decidiu esta Egr. Câmara, em precedente 
da lavra do Des. PIRES DE ARAÚJO (Apelação Cível nº 425.582-5/2-00): “A 
autoridade coatora apontada na inicial tem legitimidade para figurar no pólo 
passivo da demanda, eis que de forma solidária participa do Sistema único de 
Saúde (art. 4° da Lei 8.080/90). 
Assim, o “Sistema de Saúde tem como diretriz a descentralização, sendo que 
cada esfera de governo exerce uma direção única (artigo 198, inciso I, da 
Constituição Federal)” (fls. 49). Dessa forma, conforme aduzido pela douta 
Procuradoria Geral de Justiça, “é forçoso concluir que compete solidariamente 
ao Estado e aos Municípios o dever de fornecimento de todos os recursos de 
saúde aos cidadãos assistidos pelo Sistema único de Saúde SUS, máxime em 
localidades onde Estado e Município possuem gestão plena do sistema, como 
ocorre na hipótese dos autos.”. 
Não pode ainda o Poder Público escusar-se ao cumprimento do dever 
constitucional ao argumento da discricionariedade ou da ausência de recursos 
orçamentários. Assim também a pacificada orientação do Egr. Superior Tribunal 
de Justiça: “O Sistema Único de Saúde SUS visa a integralidade da assistência 
à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem 
em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o 
acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, 
necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser 
fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna” 
(STJ, 1ª Turma, R.Esp. 684.646-RS, j. 05.05.2005, DJU 30.05.05, p. 247, Rel. o 
Min. LUIZ FUX). “É dever constitucional da União, do Estado, do Distrito Federal 
e dos Municípios o fornecimento gratuito e imediato de medicamentos para 
portadores do vírus HIV e para tratamento da AIDS. Pela peculiaridade de cada 
caso e em face de sua urgência, há que se afastar a delimitação no fornecimento 
de medicamentos constante na Lei nº 9.313/96. A decisão que ordena que a 
Administração forneça aos doentes os remédios ao combate da doença que 
sejam indicados por prescrição médica, não padece de ilegalidade” (STJ, R.Esp. 
325.337-RS, 1ª Turma, j. 21.06.2001, DJU 3.09.2001, p. 159, Rel. o Min. JOSÉ 
DELGADO). 
Na esteira do assinalado pelo Des. LAERTE SAMPAIO em precedente da Col. 
3ª Câmara de Direito Público, “A pretensão ao fornecimento de remédio, realizar 
determinado exame ou fornecer aparelho necessários à saúde pode ser dirigida 
em face da União, Estado ou Município, porque a indisponibilidade do direito à 
saúde já foi reconhecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (R.Esp. 
662.033/RS). Não significa violação ao princípio da independência e harmonia 
dos Poderes já que, no campo de obrigação contraposta a interesse individual 
indisponível, inexiste discricionariedade administrativa” (Apelação Cível nº 
228.058-5/5, j. 23.05.2005). 
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Ainda, fica a critério do médico que acompanha o autor escolher o tratamento 
que melhor atenda às particularidades do seu quadro clínico. As listas de 
medicamentos padronizados pelo SUS não são de molde a vincular nem os 
profissionais da medicina, nem o Juízo. Assim, a obrigação de fornecimento de 
medicamentos não se limita àqueles previstos nas referidas listagens. Nessa 
esteira o assinalado pelo Desembargador PIRES DE ARAÚJO: “Dessa forma, a 
existência de medicamentos similares na rede pública não afasta a 
responsabilidade do Estado em prover o tratamento adequado, na medida em 
que há receituário médico firmado por profissional da saúde, cuja conduta é 
pautada pelo Código de Ética Médica, que impõe a prescrição do melhor 
tratamento ao paciente.” (Agravo Interno nº 9000108-61.2010.8.26.0506/5000, 
11ª Câmara de Direito Público, j. 22.08.2011). 
Por fim, nada há que excepcione a Fazenda Pública, como devedora de 
obrigação de fazer, à sujeição às normas dos artigos 497, 499, 500, 536 e 537 
do Código de Processo Civil de 2015, e subsidiariamente ao disposto no art. 814 
do mesmo diploma. Pacificado o entendimento da jurisprudência do E. Superior 
Tribunal de Justiça a esse respeito: “É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, 
a aplicação de multa diária ('astreintes') como meio coercitivo para impor o 
cumprimento de medida antecipatória ou de sentença definitiva de obrigação de 
fazer ou entregar coisa, nos termos dos artigos 461 e 461ª do CPC. Precedentes” 
(STJ, 1ª Turma, R.Esp. 806.765/RS, j. 20.04.2006, Rel. o Min. TEORI ALBINO 
ZAVASCKI). “Saliente-se, por fim, que não se sustém o entendimento da Corte 
de origem no sentido de que a condenação da Fazenda ao pagamento de multa 
diária é medida inócua. Com efeito, não se desconhece que cabe ao Estado 
responsabilizar civil, penal e/ou administrativamente o agente público que deixa 
de cumprir obrigação proveniente de determinação judicial” (STJ, 2ª Turma, 
R.Esp. 738.511-RS, j. 06.09.2005, Rel. o Min. FRANCIULLI NETTO). 
Como sabido, a finalidade da multa cominatória não é “compensar a parte 
contrária pelos prejuízos advindos do descumprimento da ordem judicial. Para 
isso o caminho é a indenização por danos materiais e morais. As 'astreintes' 
sancionam a parte pela sua recalcitrância em acatar uma determinação judicial. 
Objetivam assegurar a efetividade das decisões emanadas do Poder Judiciário, 
salvaguardando sua imagem e o respeito que todos devem ter pelo órgão, 
detentor do monopólio da jurisdição”. (....) “A 'astreinte' não é um fim em si 
mesma, mas funciona como mecanismo de indução mediante pressão financeira 
a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial 
emanada' (REsp n. 1.185.260-GO, minha relatoria, 3ª Turma, DJe 11/11/2010)” 
(STJ, Terceira Turma, REsp 1.419.262 BA, j. 19.03.2015, trecho de voto vencido 
da Min. NANCY ANDRIGHI). 
Assim, mantém-se a solução adotada em primeiro grau. 
III. Por todo o exposto, negam provimento ao recurso 

 
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de 
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa 
modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do 
recurso. 

 
AROLDO VIOTTI 
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ANEXO L - BRASIL. Tribunal de Justiça do Ceará. Acórdão em Apelação 
Cível nº 0003893-81.2016.8.06.0038. Apelante: BANCO DO BRASIL S/A - 
Apelado: CÍCERA LEODEGARIA JANUÁRIO E CLEIDIANO PAULINO DE 
LIMA. Relator: Des. Durval Aires Filho, Data de Julgamento: 23/05/2017. 

 

ESTADO DO CEARÁ PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GABINETE DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO 

 
Processo: 0003893-81.2016.8.06.0038 - Apelação Apelante: Banco do Brasil 
S/A Apelados: Cícera Leodegaria Januário e Cleidiano Paulino de Lima .... 
Origem: Vara Única da Comarca de Araripe 

 
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PROCEDIMENTO DA 
TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. NÃO 
MANEJO DO AGRAVO. FACE À INÉRCIA PROCESSUAL, SEDIMENTA-SE A 
ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 
ANTECIPATÓRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 304 DO NCPC. 
ASTREINTES. VALORES FINAIS QUE OBSERVAM O PRINCÍPIO DA 
RAZOABILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. 
1 – O art. 304 apresenta uma redação clara em relação ao requisito para se 
tornar estável a tutela antecipada concedida, isto é, a não interposição de 
recurso contra a decisão que a conceder, o que se configurou no caso concreto. 
Ademais, o magistrado de origem deixou claro em sua r. decisão que se tratava 
da concessão de tutela antecipada antecedente, de modo que não há que se 
falar em violação aos princípios da ampla defesa e contraditório. 
2 – No que concerne às astreintes, deve-se ter em conta que, quando da 
concessão da tutela antecedente, o juízo a quo as estabeleceu em quinhentos 
reais por dia de descumprimento. Ocorre que, apesar de restarem configurados 
cinquenta e um dias de descumprimento, o juízo a quo houve por bem (a fim de 
evitar a configuração de enriquecimento sem causa) em limitar a multa final em 
cinco mil reais em benefício de cada um, valendo-se do princípio da 
razoabilidade, de forma que não há que se falar em valores excessivos. 
3 – Recurso conhecido e improvido. 
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara 
Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em 
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. 

Fortaleza, 23 de maio de 2017 

DURVAL AIRES FILHO 
Presidente do Órgão Julgador 

 

DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO 
Relator 
PROCURADOR DE JUSTIÇA 

 
RELATÓRIO 
Cuida-se de recurso de apelação interposto ante a sentença de fls. 196/198, que, 
nos moldes do art. 304 do NCPC, tornou estável a tutela antecipada concedida 
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de forma antecedente (fls. 119/121), para declarar a inexistência do débito objeto 
da demanda ajuizada por Cícera Leodegaria Januário e Cleidiano Paulino de 
Lima em face de Banco do Brasil S/A, e condenar o demandado ao pagamento 
de astreintes em favor dos autores no valor de cinco mil reais para cada, 
atualizados monetariamente a parte desta data e com juros de mora de 1% a 
partir da citação. 
Em suas razões recursais (fls. 206/214), o Banco que a decisão é nula por violar 
os princípios da ampla defesa e contraditório, pois teria se dado antes mesmo 
da produção de qualquer prova ou do atendimento ao disposto no art. 303, § 1º, 
incisos I a III, do NCPC, imputando ainda de maneira desacertada multa ao 
apelante. 
Contrarrazões, às fls. 235, em que a parte apelada defende o atendimento, no 
caso concreto, dos pressupostos para estabilização da tutela antecedente, bem 
como a razoabilidade da multa aplicada. 
É o que importa relatar. 

VOTO 

O apelo merece ser conhecido, porquanto ter atendido aos pressupostos de 
admissibilidade recursal. 

Discute-se, pois, em suma, se houve a estabilização da tutela antecipada 
requerida em caráter antecedente, nos termos do art. 304 do NCPC, que dispõe: 

Art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, 
torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o 
respectivo recurso. 
§ 1o No caso previsto no caput, o processo será extinto. 

A questão processual discutida nos autos envolve uma das principais alterações 
do Novo Código de Processo Civil, relacionado à estabilização da tutela 
antecipada antecedente. 

 
Acerca da matéria, cito o artigo intitulado "Os contornos da estabilização da tutela 
provisória de urgência antecipatória no novo CPC e o 'mistério' da ausência de 
formação da coisa julgada", publicado pelos Professores ÉRICO ANDRADE 
(UFMG) e DIERLE NUNES (PUC Minas), em que os ilustres doutores em direito 
processual, assim se manifestaram: 

 
O art. 304 do novo CPC dispõe 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". Ou seja, a 
decisão, deferida sob a forma de tutela antecipada em 
procedimento antecedente (art. 303, novo CPC), se não 
impugnada com o recuso próprio, no caso agravo de instrumento 
(art. 1015, I, novo CPC), será, em princípio, estabilizada, 
resolvendo a crise de direito material por si só, seguindo-se a 
extinção do processo (art. 304, § 1º, novo CPC). Impõe-se uma 
técnica satisfativa monitória secundum eventum defensionis. 
[....] 
Por conseguinte, se obtida a tutela de urgência, no procedimento 
preparatório da tutela antecipatória (satisfativa), e o réu não 
impugnar a tutela concedida, mediante recurso de agravo de 
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instrumento (art. 1015, I, novo CPC), o juiz vai extinguir o processo 
e a medida liminar antecipatória da tutela vai continuar produzindo 
seus efeitos concretos mesmo na ausência de apresentação do 
pedido principal (art. 304, §§ 1º e 3º, novo CPC). 
(disponível em: 
http://www.tjmg.jus.br/data/files/D9/E6/05/4D/8D17D410B7 
C917D40D4E08A8/Tutela_Provisoria_e_estabilizacao.pdf. 
Acesso 03.5.2017). 

Portanto, o art. 304 apresenta uma redação clara em relação ao requisito para 
se tornar estável a tutela antecipada concedida, isto é, a não interposição de 
recurso contra a decisão que a conceder. 

 
Acrescenta-se ainda, conforme leciona DANIEL ASSUMPÇÃO, "que ao 
conceder a tutela, o juiz deve deixar claro que a tutela concedida é uma tutela 
antecipada, para que o réu saiba que se não se insurgir contra ela ocorrerá a 
estabilização prevista no art. 304 do Novo CPC" (Manual de direito processual 
civil - Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves - 8. ed. - Salvador: Ed. 
JusPodivm, 2016). 

 
No caso específico dos autos, tal providência foi tomada pelo Magistrado de 
origem, que deixou claro em sua r. decisão que se tratava da concessão de tutela 
antecipada antecedente. 

 
Portanto, caberia ao ora apelante ter apresentado o recurso cabível contra a r. 
decisão que concedeu a tutela antecipada, na modalidade antecedente, sob 
pena de sua estabilização, o que não fez. 

 
Ressalta-se, ainda, que o autor requestou o aditamento da inicial, às fls. 125/126, 
com a confirmação do pedido de tutela final, nos termos do art. 303, § 1º, I, do 
NCPC. 

 
Por fim, no que concerne às astreintes, deve-se ter em conta que, quando da 
concessão da tutela antecedente, o juízo a quo as estabeleceu em quinhentos 
reais por dia de descumprimento. Ocorre que, apesar de restarem configurados 
cinquenta e um dias de descumprimento, o juízo a quo houve por bem (a fim de 
evitar a configuração de enriquecimento sem causa) em limitar a multa final em 
cinco mil reais em benefício de cada um, valendo-se do princípio da 
razoabilidade, de forma que não há que se falar em valores excessivos. 

 
À vista do exposto, voto pelo conhecimento e improvimento do recurso. 

É como me posiciono. 

DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO 
Relator 

http://www.tjmg.jus.br/data/files/D9/E6/05/4D/8D17D410B7
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ANEXO M - BRASIL. Tribunal de Justiça do Paraná. Decisão monocrática 
em Agravo de Instrumento nº 16706035 PR. Agravante: ITAÚ UNIBANCO 
S/A - Agravada:Ivo Rita. Relator: Antonio Rodrigues Ramira Junior. Data 
do julgamento: 26/04/2017. 12ª Câmara Cível. Data da publicação no DJ 

2021: 05/05/2017. 

 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.670.603-5, DA SEGUNDA VARA CÍVEL DO 
FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DA COMARCA DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE CURITIBA 

 
AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A . AGRAVADO: IVO RITA 
RELATOR: DES. ROBERTO ANTÔNIO MASSARO REL. CONV.: JUIZ 
ANTONIO DOMINGOS RAMINA JUNIOR 

 
Decisão 

 
1. . Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em 

ação de consignação em pagamento ( autos nº 0015580-85.2016.8.16.0035 
), por meio da qual o juízo a quo deferiu a tutela provisória de urgência em 
caráter antecedente para suspender o leilão extrajudicial do imóvel em 
discussão nos autos  e  ordenou  que  a  instituição  financeira  requerida  se 
abstenha de  realizar  outro leilão, bem como determinou a suspensão  da 
consolidação da propriedade do imóvel em favor do banco. 

 
Inconformado, o Agravante sustenta, em síntese, que: o presente recurso deve 
ser distribuído por dependência ao Agravo de Instrumento nº 1.582.472-9, vez 
que versa sobre o mesmo bem imóvel; não está presente a probabilidade do 
direito alegado; não houve recusa do Agravo nº 1.670.603-5 fls. 2 banco em 
receber o valor do débito referente ao contrato objeto da presente ação; o 
Agravado não é o titular do contrato de financiamento, pelo que não subsiste o 

dever de notificá-lo para  purgar a mora; o  Recorrido 
entrou em contato com o banco após a consolidação da propriedade do imóvel 

em favor da instituição financeira e extinção do contrato de financiamento; a 
citação por edital se deu após tentativas sem êxito de encontrar a devedora; não 
houve qualquer irregularidade no procedimento de  consolidação da 

propriedade, o que impede a interrupção do procedimento extrajudicial de 
expropriação; não são aplicáveis as regras do Decreto-Lei nº 70/66, vez que o 
caso versa sobre garantia em alienação fiduciária, regida pela Lei nº 9.514/1997; 

não está presente o perigo de dano necessário à concessão da tutela de 
urgência no presente caso, pois a ação em tela foi intentada somente dois meses 
depois da realização do segundo leilão extrajudicial. 
Pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja autorizado o 
prosseguimento dos atos expropriatórios. Ao final, pugna pelo provimento do 
recurso para que seja reformada integralmente a decisão hostilizada. 

 
1. . O recurso não pode ser conhecido, porquanto foi apresentado 

extemporaneamente. Compulsando os autos, verifico que o pedido formulado 
pelo Agravado na petição inicial no tocante à tutela de urgência versou sobre 
a hipótese de antecipação de tutela em caráter antecedente, o qual assim foi 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/126176/decreto-lei-70-66
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1034889/lei-9514-97


198  

recebido e deferido pelo Juízo a quo. Ato contínuo, foi ordenado o aditamento 
da petição inicial e afastada, ex officio, a audiência de conciliação de que trata 
o art. 334 do Código de Processo Civil de 2015. Em seguida, o Magistrado 
singular acolheu a Agravo nº 1.670.603-5 fls. 3 emenda à inicial formulada e 
converteu a concedida tutela provisória de urgência em caráter antecedente 
em tutela provisória de urgência em caráter incidental. De toda sorte, a 
instituição financeira Agravante foi intimada da decisão de concessão da tutela 
de urgência em caráter antecedente em 24.10.2016 – data de juntada do 
Aviso de Recebimento (AR) devidamente cumprido nos autos digitais (mov. 
49). O prazo para interposição de recurso começou, portanto, a fluir no dia 
25.10.2016  e  encerrar-se-ia  na  data  de   18.11.2016, quando se esgotariam 
os 15 (quinze) dias úteis previsto na sistemática processual. Isso porque, em 
se tratando de tutela provisória de urgência em caráter antecedente, não faz 
sentido a parte adversa ser prontamente  citada para contestar o feito, uma 
vez que está pendente determinação de aditamento da petição inicial, 
impedindo a cognição do integral teor da própria petição, assim como dos 
documentos que a instruem. E, se assim não o fosse, não faria sentido a 
previsão de estabilização da tutela antecipada concedida em caráter 
antecedente, tal qual o fez o legislador do Código vigente no art. 304, caput. 
Com efeito, o prazo para recurso no caso em questão nasceu com a intimação 
da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência em caráter 
antecedente. Considerar o início do prazo tão somente após a formalização 
da citação impede a existência da racionalidade processual que criou o 
instituto da estabilização da tutela caso não haja recurso. Não obstante, 
importa reconhecer que a intimação realizada cumpriu com o seu fim, qual 
seja, o de levar a conhecimento do Agravante o teor da decisão que concedeu 
a tutela provisória de urgência Agravo nº 1.670.603-5 fls. 4 em caráter 
antecedente. Afastar a estabilização da tutela no presente caso seria apegar-
se a um excessivo rigor formalista, o que certamente não é a intenção da 
atual sistemática processual. Dessa forma, tendo sido considerado, pelo 
Agravante, como prazo inicial para interposição de recurso a data de juntada 
do mandado de citação, para levantar o depósito realizado, e apresentado o 
recurso tão somente em 31.03.2017 (fls. 18- TJ), está caracterizada a 
extemporaneidade da presente insurgência, o que impede 

o seu conhecimento. 
1. . Destarte, nos termos do art. 932, inc. III do Código de Processo Civil de 2015, 

não conheço do recurso por se manifestamente inadmissível , diante da sua 
intempestividade. 

Intimem-se. 
Curitiba, 24 de abril de 2017. 

 
Juiz ANTONIO DOMINGOS RAMINA JUNIOR 
Relator Convocado 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28888471/artigo-932-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28888456/inciso-iii-do-artigo-932-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15
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ANEXO N - BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei nº 186, de 2005. 
Ementa: Modifica os §§ 4º e 5º do art. 273, e acrescenta os arts. 273-A, 

273-B, 273-C e 273-D à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de 
Processo Civil), para permitir a estabilização da tutela antecipada. Inteiro 

teor em anexo. 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº , DE 2005 
 

Modifica os §§ 4º e 5º do art. 273, e acrescenta 
os arts. 273-A, 273-B, 273-C e 273-D à Lei nº 
5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de 
Processo Civil), para permitir a estabilização 
da tutela antecipada. 

 
Art. 1º Dê-se aos §§ 4º e 5º do art. 273 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 
(Código de Processo Civil), a seguinte redação: 

“Art. 273 ........................................................................... § 4º A 
tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada, 
fundamentadamente, enquanto não se produza a preclusão da 
decisão que a concedeu (§1° do art. 273-B e art. 273C). 
§ 5º Na hipótese do inciso I deste artigo, o juiz só concederá a tutela 
antecipada sem ouvir a parte contrária em caso de extrema 
urgência ou quando verificar que o réu, citado, poderá torná-la 
ineficaz. ..................................................................................(NR)”. 

 
Art. 2º A Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), passa 
vigorar acrescida dos seguintes arts. 273-A, 273-B, 273-C, 273-D: 

“Art. 273-A A antecipação de tutela poderá ser requerida em 
procedimento antecedente ou na pendência do processo”. 
“Art. 273-B Aplicam-se ao procedimento previsto no art. 273-A, no 
que couber, as disposições do Livro III, Título único, Capítulo I 
deste Código. 
§ 1º Preclusa a decisão que concedeu a tutela antecipada, é 
facultado, no prazo de 60 (sessenta) dias: a) ao réu, propor 
demanda que vise à sentença de mérito; b) ao autor, em caso de 
antecipação parcial, propor demanda que vise à satisfação integral 
da pretensão. 
§ 2º Não intentada a ação, a medida antecipatória adquirirá força 
de coisa julgada nos limites da decisão proferida”. 
“Art. 273-C Preclusa a decisão que concedeu a tutela antecipada 
no curso do processo, é facultado à parte interessada requerer seu 
prosseguimento, no prazo de 30 (trinta) dias, objetivando o 
julgamento de mérito. Parágrafo único. Não pleiteado o 
prosseguimento do processo, a medida antecipatória adquirirá 
força de coisa julgada nos limites da decisão proferida”. 
“Art. 273-D Proposta a demanda (§ 1° do art. 273-B) ou retomado 

o curso do processo (art. 273-C), sua eventual extinção, sem 
julgamento do mérito, não ocasionará a ineficácia da medida 
antecipatória, ressalvada a carência da ação, se incompatíveis as 
decisões.” 
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Art. 3º Esta lei entrará em vigor três meses após a data de sua publicação. 
 
JUSTIFICATIVA 

Elaborada pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP), e a 
nós encaminhada por sua presidenta, Professora Ada Pellegrini Grinover, a 
proposta de estabilização da tutela antecipada procura, em síntese, tornar 
definitivo e suficiente o comando estabelecido por ocasião da decisão 
antecipatória. Não importa se se trata de antecipação total ou parcial. O que se 
pretende, por razões eminentemente pragmáticas – mas não destituídas de 
embasamento teórico – é deixar que as próprias partes decidam sobre a 
conveniência, ou não, da instauração ou do prosseguimento da demanda e sua 
definição em termos tradicionais, com atividades instrutórias das partes, 
cognição plena e exauriente do juiz e a correspondente sentença de mérito. 

Se o ponto definido na decisão antecipatória é o que as partes 
efetivamente pretendiam e deixam isso claro por meio de atitude omissiva 
consistente em não propor a demanda que vise à sentença de mérito (em se 
tratando de antecipação em procedimento antecedente) ou em não requerer o 
prosseguimento do processo (quando a antecipação é concedida no curso deste, 
tem-se por solucionado o conflito existente entre as partes, ficando coberta pela 
coisa julgada a decisão antecipatória, observados os seus limites. 

A existência, no passado, de “cautelar satisfativa” é dado revelador de que 
o procedimento antecipatório antecedente será de grande utilidade. Aliás, Kazuo 
Watanabe já havia defendido a existência da ação de cognição sumária 
autônoma (Da cognição no processo civil, Cebepej, São Paulo, 2a ed., pp. 139- 
142), o que vem em apoio da proposta que torna auto-suficiente o procedimento 
antecedente na hipótese de preclusão da decisão antecipatória de tutela. 

Por outro lado, não pode surpreender a observação de que os 
provimentos antecipatórios são, substancialmente, provimentos monitórios. 
Salientou-o oportunamente Edoardo Ricci, em alentado estudo em que 
examinou a tutela antecipatória brasileira, preconizando sua estabilização (A 
tutela antecipatória brasileira vista por um italiano, in Revista de Direito 
Processual, Gênesis, setembro-dezembro de 1997, p. 691 ss.). Os pressupostos 
da monitória e da antecipação podem ser diversos, mas análoga deve ser a 
eficácia. E Ovídio Baptista da Silva, antes mesmo da adoção da ação monitória 
pelo ordenamento brasileiro, considerou expressamente as liminares 
antecipatórias como modalidade de processo monitório genérico (A antecipação 
da tutela na recente reforma processual, in Reforma do CPC, coord. Sálvio de 
Figueiredo Teixeira, Saraiva, São Paulo, 1996, n. 8). 

No sistema pátrio, o mandado monitório não impugnado estabiliza a tutela 
diferenciada. Simetricamente, a mesma coisa deve ocorrer com a decisão 
antecipatória com a qual as partes se satisfazem, considerando pacificado o 
conflito: as partes, e não apenas o demandado, porquanto a antecipação da 
tutela pode ser parcial, podendo neste caso também o autor ter interesse na 
instauração ou prosseguimento da ação de conhecimento. Assim, a instauração 
ou o prosseguimento da demanda são considerados ônus do demandado e, em 
caso de antecipação parcial, do demandante, sendo a conduta omissiva seguro 
indício de que não há mais necessidade da sentença de mérito. 

Por outro lado, se a demanda que visa à sentença for intentada ou 
prosseguir, a extinção do processo sem julgamento do mérito não tem o condão 
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de tornar ineficaz a medida antecipatória, que prevalece, ressalvada a hipótese 
de carência da ação, se incompatíveis as decisões. 

Lembre-se, por oportuno, que o direito italiano vigente já contempla a 
possibilidade de estabilização dos provimentos de urgência em diversas 
disposições, como o art. 186 “ter” e “quater” CPC e o art. 423, 2º “comma”, CPC 
(este último, em matéria de processo do trabalho). E, segundo afirma Ricci, a 
sobrevivência da eficácia executiva dos provimentos de urgência à extinção do 
processo vem sendo afirmada pela doutrina, em via de interpretação sistemática, 
mesmo fora dos casos expressamente previstos (op. e loc. cit.). Agora, o decreto 
legislativo nº 5, de 17 de janeiro de 2003 (que entrou em vigor a primeiro de 
janeiro de 2004), regulando o processo societário, adota exatamente o mesmo 
modelo no art. 23. 

 
Sala das Sessões, 

 
Senador ANTERO PAES DE BARROS 


