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RESUMO 

 

O presente trabalho busca analisar o princípio a tutela antecipada requerida em 
caráter antecedente e a possibilidade de estabilização. O estudo utiliza como 
subsídio, basicamente, a pesquisa doutrinária. O trabalho está dividido em 
quatro capítulos. Inicialmente foi realizada uma analise de como eram tratadas 
as medidas urgentes no sistema processual civil revogado, bem como suas 
evoluções no decorrer dos anos. Num segundo momento analisam-se as 
novidades do novo Código de Processo Civil, em especial, a Tutela Provisória, 
que recebeu uma nova sistematização, passando a ser gênero e tendo como 
espécies a Tutela de Urgência e a Tutela da Evidência, previstas no Livro V do 
novo Código. No terceiro capítulo discorre-se acerca do procedimento previsto 
no art. 303 do NCPC, bem como se demonstra que a tutela antecipada 
antecedente visa, como por exemplo, a realização de um procedimento mais 
célere e a distribuição do ônus do tempo do processo. Por fim, no quarto 
capítulo aborda-se como ocorre o fenômeno da estabilização da tutela 
antecipada antecedente demonstrando algumas controvérsias encontradas na 
doutrina acerca do tema. 
 

Palavras-chave: Tutela Provisória. Tutela de Urgência. Tutela antecipada 

antecedente. Estabilização.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho visa, dentre as diversas novidades do novo Código 

de Processo Civil, analisar as tutelas de urgência, em especial a antecipada 

requerida em caráter antecedente, entretanto, antes de passarmos diretamente 

ao tema se faz necessária uma breve exposição de como as medidas de 

urgência eram tratadas no revogado Código de Processo Civil. 

 

 Num primeiro momento se buscou discorrer acerca das medidas 

cautelares que, por influencia da doutrina italiana, receberam tratamento 

autônomo figurando no Código de Processo Civil de 1973 como uma terceira 

modalidade de processo ao lado do processo de conhecimento e do processo 

de execução. Ainda, foi dito que no processo cautelar a preocupação primeira 

era a forma da prestação jurisdicional, ou seja, a prioridade dada aos ritos e 

procedimentos em detrimento do direto material buscado pela parte o que 

acarretava em um provimento judicial sem eficácia, em razão da morosidade 

do processo. 

 

Em razão dessa morosidade é que, com base no artigo 798, a cautelar 

passou a socorrer a todos aqueles que tivessem urgência nas suas pretensões, 

inclusive estendendo-se aos casos de antecipação do próprio direito material, 

esse poder conferido aos magistrados passou a ser denominado de poder 

geral de cautela. Posteriormente, o legislador viu a necessidade de editar 

normas que limitassem tal poder, a fim de evitar abusos, o que acabou por 

gerar desigualdades, pois as tutelas cautelares satisfativas eram restritas a 

alguns casos específicos e a determinados litigantes. Diante desse contexto 

verificou-se a necessidade de um procedimento que além de garantir a 

prestação jurisdicional, também trouxesse uma tutela tempestiva. 

 

Assim, em 1994 a Lei nº 8.952 alterou uma série de dispositivos do 

Código de Processo Civil de 1973. Dentre essas alterações, talvez a mais 

significativa delas tenha sido a redação dada ao artigo 273, que, finalmente, 

inseriu de forma explícita o instituto da tutela antecipada no processo civil 

brasileiro. Essa alteração legislativa pôs fim ao uso deturpado do artigo 798 e 
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às chamadas “medidas cautelares satisfativas” e passou a autorizar a 

concessão de liminares satisfativas em qualquer ação de conhecimento. O 

objetivo principal do legislador foi de estabelecer, de forma objetiva, as 

diferenças entre a tutela cautelar e a tutela antecipada. Todavia, essa alteração 

legislativa afastou apenas de forma temporária as frequentes dúvidas 

encontradas pelos operadores de direito em relação à escolha da medida mais 

adequada ao caso concreto.  

 

Através da referida lei houve também a reforma do art.461 que trouxe 

visível mudança na estrutura do Código de Processo Civil, pois estabeleceu 

meio, na própria sentença do processo de conhecimento, de coagir o réu a 

cumprir o mandamento sem a necessidade de um processo executivo. 

 

Posteriormente, por inovação trazida pela Lei nº 10.444 de 2002, houve 

a introdução do art. 461-A que garantiu a mesma sistemática do art.461 às 

obrigações de entrega de coisa e ainda acrescentou, dentre outros dispositivos, 

o parágrafo 7º ao art. 273 do CPC, que, em linhas gerais, permitiu o 

deferimento de medidas cautelares no bojo do processo de conhecimento, 

quando esta for requerida equivocadamente a título de antecipação de tutela. 

 

Pondo fim às reformas do CPC/73, a lei 11.232/2005 definiu a 

desnecessidade da propositura de um processo de execução autônomo 

quando se está diante de um título executivo judicial, bastando para a 

satisfação do crédito a continuidade do processo, agora em fase de 

cumprimento de sentença. Diante de tantas reformas verificou-se necessidade 

de da criação de uma comissão para elaboração de um novo Código de 

Processo Civil. 

 

Assim, passamos ao próximo capítulo onde se discorrerá acerca da 

nova sistematização dada pelo Código de Processo Civil de 2015 às Tutelas de 

Urgência, agora denominadas de Tutelas Provisórias. As tutelas provisórias 

encontram-se disciplinadas no Livro V e a nova distribuição da matéria se dá 

da seguinte forma: Tutela da Evidência que será concedida 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 
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resultado útil do processo, desde que preenchidos alguns requesitos; Tutela de 

Urgência que será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo.  Com relação a tutela de urgência esta ainda se subdivide em 

cautelar e antecipada, sendo esta última o objeto deste trabalho. 

 

 No ponto seguinte, passa-se então a tratar-se, especificamente, da 

tutela antecipada antecedente, demonstrando a sua função no processo, bem 

como apresentando o seu procedimento que vem disposto no art. 303 do CPC. 

 

 Por fim, discorre-se sobra à estabilização da tutela antecipada 

antecedente, prevista no art. 304, CPC/15, onde se refere ser esta uma das 

grandes novidades do novo Código, por trazer uma sistemática diferente ao 

nosso ordenamento e por essa razão causar muita polêmica e discussão entre 

os doutrinadores.  
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2 DA TUTELA DE URGÊNCIA NO CÓDIGO DE 1973 
  

A estruturação do Código de Processo Civil de 1973 foi baseada em 

uma das mais incisivas contribuições de Francesco Carnelutti à linha teórico 

italiana, qual seja a de identificar as medidas cautelares como uma terceira 

espécie de processo, teoria esta que também foi defendida por Enrico Tulio 

Liebman. 1 

 

A ideia de um processo cautelar como tertium genus é atribuída 

correntemente a Carnellutti. O autor defendeu inicialmente que a 

característica de ser cautelar ou definitivo não é algo que decorre do 

provimento, mas de um próprio processo que pode ser tendente à 

composição provisória ou definitiva da lide.2 

 

A compreensão processual de Enrico Túlio Liebman fez a “ligação da 

doutrina brasileira com o processualismo europeu”3, através das aulas 

ministradas na Universidade de São Paulo, bem como através do grupo de 

estudo formado por diversos intelectuais, incluído neste Alfredo Buzaid, o que 

acabara influenciando sobremaneira o Código de Processo Civil de 1973.  

 

É possível constatar tal influencia ao observar que no CPC/73 ao lado 

dos processos de conhecimento e de execução está o processo cautelar com a 

“condição de uma terceira modalidade”4, restando assim definida a tutela 

cautelar em nosso ordenamento jurídico, tendo tal diploma consagrado à 

autonomia do procedimento no Livro III.   

  

                                                           
1 SCARPARO, Eduardo. A supressão do processo cautelar como tertium genus no Código 
de Processo Civil de 2015. In: BÖECKEL, Fabricio Dani de; ROSA, Karin Regina Rick; 
SCARPARO, Eduardo. (Org.). Estudos sobre o novo Código de Processo Civil. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2015,p. 107-132. 
2 SCARPARO, Eduardo. A supressão do processo cautelar como tertium genus no Código 
de Processo Civil de 2015. In: BÖECKEL, Fabricio Dani de; ROSA, Karin Regina Rick; 
SCARPARO, Eduardo. (Org.). Estudos sobre o novo Código de Processo Civil. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2015, p. 107-132. 
3 MITIDIERO, Daniel. O processualismo e a formação do Código Buzaid. Revista de 
Processo, v.183, 2010, p. 165-194. 
4 SCARPARO, Eduardo. A supressão do processo cautelar como tertium genus no 
Código de Processo Civil de 2015. In: BÖECKEL, Fabricio Dani de; ROSA, Karin Regina 
Rick; SCARPARO, Eduardo. (Org.). Estudos sobre o novo Código de Processo Civil. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 107-132. 



8 
 

2.1 Da Medida Cautelar 
 

Ante a interferência da teoria italiana no ordenamento jurídico processual 

brasileiro é possível dizer que o processo cautelar visa “à tutela do processo e 

não diretamente à proteção do direito material”5, ou seja, a cautelar não tem a 

pretensão de satisfazer o direito material almejado, mas tão somente de 

proteger o direito de possíveis danos que possam tornar inútil o processo 

principal. 

 

Assim tem-se que a teoria das medidas cautelares surgiu, basicamente, 

da preocupação na prestação jurisdicional, pois o que se visava era a proteção 

do direito, mesmo que essa proteção se desse através de um processo lento e 

moroso, pois o direito processual civil brasileiro, até então, sempre primou pela 

forma dos procedimentos em detrimento do direito, ou seja, considerava-se 

mais importante os ritos do que o próprio direito material buscado. 

 

Entretanto, a demora na prestação jurisdicional trazia outros problemas, 

como por exemplo, a falta de efetividade do provimento jurisdicional causado 

pela morosidade do processo o que acabaria por configurar indesejável quadro 

da “denegação de justiça”6. 

 

Diante desse contexto finalmente foi possível detectarmos o embrião da 

antecipação de tutela, que, originalmente, encontrava-se apenas no Livro do 

Processo Cautelar, em seu artigo 798, e que, impropriamente, foi chamada 

pela doutrina de cautelar satisfativa7, a saber: 

 

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 

                                                           
5 MITIDIERO, Daniel. Antecipação da tutela: da tutela cautelar à técnica antecipatória. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p.37. 
6 THEODORO JR., Humberto. Tutela Antecipada e Tutela Cautela. Revista dos Tribunais. 
vol. 742 . Ago / 1997. p.40. 
7  MACHADO, Fábio Cardoso. Condições de Fungibilidade entre medidas cautelares e 
antecipatórias. In: ARMELIN, Donaldo (Coord.). Tutela de urgência e cautelares: estudos 
em homenagem a Ovídio A. Baptista da Silva. São Paulo: Saraiva, 2010, p.497-506. 
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fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, 

cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação. 

 

Estava instaurada aqui a grande discussão da doutrina processualista a 

respeito do alcance das medidas provisórias, bem como saber se tais medidas 

objetivavam apenas a proteção de um direito, que futuramente seria 

reconhecido - finalidade da tutela cautelar -, ou se poderiam também se 

estender até a própria antecipação do direito material, ou seja, satisfazer antes 

da sentença o direito pleiteado pelo litigante. Foi sob o seio dessa discussão 

que a doutrina adotou como denominação dessa faculdade atribuída ao 

magistrado de poder geral de cautela.8 

 

A tutela cautelar passou então a atender a todos aqueles que tinham 

urgência em suas pretensões, independente da natureza, servindo, inclusive, 

como meio para atingir tutelas de mérito tidas como imprescindível de solução 

urgente. Assim, ocorre que frente ao posicionamento adotado o legislador 

“editou várias normas limitadoras da tutela provisória satisfativa, proibindo-a em 

certos casos e, em outros, submetendo sua concessão a requisitos mínimos de 

contraditório.”9  
 

Diante desse quadro e da preocupação com possíveis abusos10 

verificou-se a necessidade de um procedimento que além de garantir a 

prestação jurisdicional, também trouxesse uma tutela tempestiva, a fim de 

assegurar efetividade ao provimento, para que não se incorresse mais na 

sonegação de tutela jurisdicional. 

 

Cada vez mais a sociedade se caracteriza por um ritmo 
acelerado de vida, social e economicamente, aumentando as 
relações jurídicas entre as pessoas, de modo que não é mais 

                                                           
8 ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de Tutela. 7.ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p.41. 
9 ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de Tutela. 7.ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p.45. 
10 Na onda expansiva, vieram abusos, como, por exemplo, o da concessão de liminares, mais 
que satisfativas, irreversÍveis, cuja execução inviabilizava o retorno da situação fática ao estado 
anterior,comprometendo irremediavelmente a garantia do contraditório e da defesa, bem como, 
obviamente, a efetividade prática de eventual sucesso do réu na sentença final. 
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possível admitir uma demora excessiva na entrega da 
prestação jurisdicional.11 

 

Considerando que a tutela jurisdicional dos direitos só será efetiva caso 

seja obtida de maneira tempestiva, começou-se a pensar numa reformulação 

do conteúdo das medidas provisórias, pois “não mais se podia também 

restringi-la apenas a uns poucos casos especificados ou reservá-la para 

determinados litigantes”12. 

 

2.2 Da Antecipação de Tutela 
 

Nesse contexto que se desencadeou a reforma de 1994, através da Lei 

8.952/94, operando modificações em diversos temas, mas em especial “inovou 

quanto à instituição da técnica de antecipação de tutela”13, dando-se início a 

“um novo capítulo na história da dogmática processual civil, em especial na 

compreensão do processo como um instrumento para realização da adequada, 

efetiva e tempestiva tutela jurisdicional dos direitos.”14 

 

Como destaca Kazuo Watanabe, [...] toda recente remodelação de 
nosso ordenamento jurídico formal parte de uma tomada de 
consciência do que realmente deve ser o acesso à Justiça, previsto 
em nossa Carta Magna (LGL\1988\3) como garantia fundamental15 

 

Entre as reformas do Código de Processo Civil, dadas pela lei 8.952/94 

a que teve maior destaque “foi a que autoriza o juiz, em caráter geral, a 

                                                           
11 Sant'Anna, Paulo Afonso de Souza. Novos contornos do instituto da tutela antecipada e 
os novos Paradigmas do sistema processual civil (lei 10.444/2002). Revista de Processo. 
vol. 112/2003. Out/Dez. 2003. p. 82 – 115. 
12 THEODORO JR., Humberto. Tutela Antecipada e Tutela Cautelar. Revista dos Tribunais 
.vol. 742 .Ago / 1997. p. 40. 
13 SCARPARO, Eduardo. A supressão do processo cautelar como tertium genus no 
Código de Processo Civil de 2015. In: BÖECKEL, Fabricio Dani de; ROSA, Karin Regina 
Rick; SCARPARO, Eduardo. (Org.). Estudos sobre o novo Código de Processo Civil. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 107-132 
14 MITIDIERO, Daniel. Antecipação da tutela: da tutela cautelar à técnica antecipatória. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p.88. 
15 THEODORO JR., Humberto. Tutela Antecipada e Tutela Cautelar. Revista dos Tribunais. 
vol. 742 .Ago / 1997.p. 40. 
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conceder liminar satisfativa em qualquer ação de conhecimento, desde que 

preenchidos os requisitos que o novo texto do art. 273 arrola.”16 

 
admitiu explicitamente a possibilidade de concessão de medidas de 
antecipação do próprio direito material afirmado pelo autor, mas deu a 
tal espécie de tutela uma disciplina processual e procedimental 
própria, diversa da prevista para as medidas cautelares.17 

 

Vale ressaltar que “esse tipo de tutela jurisdicional já vinha regulado no 

direito brasileiro há muito tempo, mas era cabível apenas nas hipóteses para 

as quais fosse expressamente prevista”18, contudo não há dúvidas de que a lei 

trouxe alteração significativa, pois a tutela antecipada passou a ser aplicada ao 

processo de conhecimento em qualquer dos procedimentos. 

 

Analisando o tema, observa Frederico Carpi: "A perspectiva 
não é nova; o que é novo em nossa época é a consciência nos 
ordenamentos modernos de que a tutela jurisdicional dos 
direitos e dos interesses legítimos não é efetiva se não é 
obtenível rapidamente" ("La tutela d'urgenza fra cautela, 
'sentenza anticipata' e giudizio di merito", Relazione in XV 
Convegro Nazionale, Bari, 1985. p. 4).19 

 

A tutela antecipada, em regra será requerida no bojo da ação principal, 

sendo concedida “com base em juízo de probabilidade (razão pela qual foi 

considerada como espécie de tutela jurisdicional sumária)“20, e tendo como 

escopo “combater o perigo de tardança do provimento jurisdicional compondo a 

situação litigiosa entre as partes provisoriamente”21. Por ser tutela de jurisdição 

sumária, ou seja, de cognição superficial, tem-se claro no dispositivo legal que 

o processo seguirá até julgamento final, a fim de que possam ser exercido o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

                                                           
16 THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Teoria geral do direito 
processual civil e processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 2010. Pag.372 
17 ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de Tutela. 7.ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p.46 
18 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. Vol 1. 25 ed. São Paulo: 
Atlas, 2014. p. 449. 
19 THEODORO JR., Humberto. Tutela Antecipada e Tutela Cautelar. Revista dos Tribunais. 
vol. 742 .Ago / 1997. p. 40. 
20 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. Vol 1. 25 ed. São Paulo: 
Atlas, 2014. 
21 MITIDIERO Daniel. Tendências em matéria de tutela sumária: da tutela cautelar à 
técnica antecipatória. Revista de Processo .vol. 197.Jul / 2011.p. 27 – 65. 
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(...) a medida antecipatória jamais poderá assumir o 
efeito exauriente da tutela jurisdiconal. Mesmo deferida in 
limine, o processo forçosamente terá de prosseguir até o 
julgamento final do mérito (§5). Justamente por isso é 
que a liminar prevista no art. 273 pode conviver com o 
princípio do contraditório. 22 
 
 
 

Ainda, com relação a lei 8.952/1994, importante ressaltar a reforma do 

art.461,  outra alteração que trouxe visível mudança na estrutura do Código de 

Processo Civil ao estabelecer “que na própria sentença, no processo de 

conhecimento, independentemente de um processo executivo ulterior haver a 

tutela do Estado, para fins de coagir o réu a cumprir um mandamento”23 

 

Posteriormente, em 2002, a lei 10.444 deu continuidade às alterações 

trazidas em 94, introduzindo no sistema processual o art. 461-A que estendeu 

às obrigações de entrega de coisa a mesma sistemática prevista no artigo 461, 

visto que não mais era possível “haver um processo de conhecimento e um 

processo de execução rigidamente dissociados quando diante de obrigações 

de fazer e não fazer, nem para entrega de coisa.”24 

 

A lei 10.444/02, também introduziu ao Código o regime da fungibilidade 

das medidas cautelares e antecipatórias, visto que a semelhança entre as 

espécies por muitas vezes causou às partes e ao próprio julgador uma situação 

de dúvida quanto ao procedimento correto a ser instaurado. Assim o legislador 

tentou amenizar as duvidas inerente ao procedimento incluindo o § 7º ao artigo 

273, que restou disposto da seguinte forma: 

 

se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer providência de 

natureza cautelar, poderá o juiz, quando presentes os respectivos 

                                                           
22 THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil. voI I. 51 ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2010.p. 374. 
23 SCARPARO, Eduardo. A supressão do processo cautelar como tertium genus no 
Código de Processo Civil de 2015. In: BÖECKEL, Fabricio Dani de; ROSA, Karin Regina 
Rick; SCARPARO, Eduardo. (Org.). Estudos sobre o novo Código de Processo Civil. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 107-132. 
24 SCARPARO, Eduardo. A supressão do processo cautelar como tertium genus no 
Código de Processo Civil de 2015. In: BÖECKEL, Fabricio Dani de; ROSA, Karin Regina 
Rick; SCARPARO, Eduardo. (Org.). Estudos sobre o novo Código de Processo Civil. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 107-132. 
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pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter incidental do 

processo ajuizado.25 

 

Tal dispositivo, em linhas gerais, permitiu o deferimento de medidas 

cautelares no bojo do processo de conhecimento, quando esta for requerida 

equivocadamente a título de antecipação de tutela. Entretanto, esse dispositivo 

trouxe muita discussão sobre a possibilidade de aplicação da fungibilidade 

quando realizado requerimento de antecipação de tutela em sede de processo 

cautelar, tendo em vista que a lei prevê a hipótese contrária. 

 

Nesse sentido Teori Zavaski foi categórico ao afirmar que a fungibilidade 

prevista no parágrafo 7º do artigo 273 refere-se apenas á medida cautelar. 

 

Com efeito, a “fungibilidade” estabelecida nesse parágrafo tem mão 

única: diz respeito à medida cautelar, que pode ser deferida em 

caráter incidental. Não autoriza, todavia, o contrário, ou seja, que a 

medida antecipatória possa ser requerida, como cautelar, por ação 

autônoma.26 

 

Por fim, tem-se a reforma trazida pela lei 11.232/2005, que definiu que 

quando se está diante de um título executivo judicial não há necessidade da 

propositura de um processo autônomo de execução, bastando para a 

satisfação do crédito a continuidade do processo, agora em fase de 

cumprimento de sentença. Tal reforma deu ênfase “à afirmação de que as 

funções jurisdicionais não são exclusivas em cada processo.”27 

 

Assim, diante de tal contexto o que se verifica é que todas essas 

reformas realizadas no CPC de 1973 ocasionaram “uma série de rupturas com 

o esqueleto que lhe dava sustentação”28 e  “resultaram num vigente Código de 

                                                           
25 BRASIL.Código de Processo Civil. Saraiva. 17ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 
26 ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de Tutela. 7.ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p.47. 
27 SCARPARO, Eduardo. A supressão do processo cautelar como tertium genus no 
Código de Processo Civil de 2015. In: BÖECKEL, Fabricio Dani de; ROSA, Karin Regina 
Rick; SCARPARO, Eduardo. (Org.). Estudos sobre o novo Código de Processo Civil. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 107-132 
28 SCARPARO, Eduardo. A supressão do processo cautelar como tertium genus no 
Código de Processo Civil de 2015. In: BÖECKEL, Fabricio Dani de; ROSA, Karin Regina 
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Processo Civil sem uniformidade e assistemático”29, justificando a nomeação 

de uma comissão para elaboração do novo Código de Processo. 

  

                                                                                                                                                                          

Rick; SCARPARO, Eduardo. (Org.). Estudos sobre o novo Código de Processo Civil. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2015,p. 107-132 
29 SILVA, Bruno Freire e. Algumas Considerações sobre a tutela de urgência no projeto de 
novo Código de Processo Civil. In: José Anchieta da Silva Colégio Presidentes dos Institutos 
dos Advogados do Brasil (org). O novo Processo Civil. São Paulo: Lex Editora, 2012.p. 121-
137. 
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3 DAS NOVIDADES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015 
 
 

Tomado pelas reformas do código de 1973 o legislador, no novo Código 

de Processo Civil, seguiu a linha das grandes modificações e trouxe alterações 

ainda mais significativas, em especial, ao reconhecer “a necessidade de o 

procedimento comum contar com atividade de cognição e de execução e de 

poder gerar decisões provisórias e definitivas sobre o mérito da causa”30 . 

 

Nesse ponto, sem dúvida que uma das novidades do novo Código 

refere-se às tutelas de urgência agora denominadas de Tutela Provisória31, que 

conforme se verifica recebeu nova sistematização passando a ser gênero e 

tendo como espécies a Tutela de Urgência e a Tutela da Evidência, previstas 

no Livro V do novo Código de Processo Civil.  

 

Ainda se verifica outra subdivisão com relação à tutela de urgência que 

acaba por se ramificar e ter como espécie a tutela antecipada e tutela 

cautelar32, tendo no art. 300 do novo CPC definido seus pressupostos.  

 

É possível verificar essa nova sistematização ao observar que o 

processo cautelar como tertium genus foi extinto do novo código, passando 

agora a integrar a categoria tutela de urgência.  

 

Nesse ponto, o novo CPC rompe com a tradição do direito brasileiro, 

extraída do direito italiano, no qual se tem o processo cautelar como 

                                                           
30 MARINONI, Luiz Guilherme. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante 
procedimento comum,vol.II. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.p.196 
31 A adoção da terminologia empregada pelo legislador deixa na sombra aquilo que mais 
interessa para quem vai ao processo – a busca pela tutela do direito. Ao Falar em tutelas 
provisórias o legislador imagina mais uma vez – voltando mais cem anos na história do 
processo civil – que é possível tratar o direito material como uma categoria interna, únicae 
invariável que não fornece qualquer pista a respeito dos pressupostos materiais que devem ser 
alegados e provados para proteção do direito material. MARINONI, Luiz Guilherme. Novo 
curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum,vol.II. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.p.196 
32 COSTA, Adriano Soares da. Morte processual da ação cautelar? In:Grandes temas do 
novo CPC: Tutela provisória. Fredie Didier Jr.(Coord.Geral).Salvador: Juspodivm,2016.p.27 
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processo autônomo, com aproximação ao sistema francês em que 

não há processo autônomo para a tutela de urgência.33 

 

No CPC/73 a tutela cautelar era disciplinada no livro III, que trata do 

processo cautelar, e a tutela antecipada no livro I, que trata do processo de 

conhecimento, estando dissociadas dentro do código, já no CPC/15 as tutelas 

de urgência são tratadas de forma sistematizada. 

 
cabe indicar que a tutela de urgência foi estruturada em regime único, 
com a criação de um conjunto de regras que se aplica indistintamente 
às suas duas modalidades (cautelar e antecipatória), e que hoje, no 
CPC/73, são encontradas de forma esparsa ora no âmbito da tutela 
antecipada ora no âmbito da cautelar, sem que haja consenso na 
doutrina a respeito da aplicação destas regras às duas 
modalidades.34 
 
 

Sem adentrarmos no mérito da questão, importa referir que a doutrina 

tem lançado duras criticas ao tratamento unificado dos pressupostos para 

concessão da tutela antecipada e tutela cautelar, pois “indiscutivelmente uma 

coisa é acautelar e outra é satisfazer, logo não podem andar juntas com 

relação aos pressupostos”35 

 

Resguardada tais discussões, tem-se a existência de direito à satisfação 

dos direitos, bem como direito à sua asseguração, sendo “nesse sentido que o 

legislador refere que a tutela provisória de urgência pode ser satisfativa 

(antecipada) ou cautelar”36 

 

Com relação ao requerimento das tutelas provisórias tanto a tutela da 

evidencia como a tutela de urgência podem ser requeridas em caráter 

                                                           
33 FREIRE, Alexandre; BARROS, Lucas Buril de Macedo; PEIXOTO, Ravi. Coletânea Novo 
CPC: Doutrina Selecionada. Salvador: Juspodivm, 2015. p.09. 
34 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. In: Coletânea Novo CPC: Doutrina Selecionada. Salvador: Juspodivm, 2015.p.13 
35 JUNIOR, José Herval Sampaio. Tutela Cautelar no novo CPC. In:Grandes temas do novo 
CPC: Tutela provisória. Fredie Didier Jr.(Coord.Geral).Salvador: Juspodivm,2016.p.311. 
36 MARINONI, Luiz Guilherme. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante 
procedimento comum,vol.II. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.p.197. 
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antecedente ou incidental, porém a maior novidade na matéria é a previsão de 

estabilização da tutela antecipada requerida em caráter antecedente37. 

 

Entretanto, antes de adentrarmos ao tema da estabilização se faz 

necessário nesse momento demonstrar como se dá o procedimento da tutela 

antecipada antecedente, conforme se verá no próximo capítulo. 

                                                           
37 NETO, Antonio de Moura Cavalcanti. Estabilização da tutela antecipada antecedente: 
tentativa de sistematização. In: Coletânea Novo CPC: Doutrina Selecionada. Salvador: 
Juspodivm, 2015.p.197. 
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4 DA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE 
 

A tutela antecipada antecedente é um “procedimento mais célere, 

voltado para o dimensionamento adequado do conflito sem que se opere a 

coisa julgada, fundado em forma diversa de cognição, como a sumária”38. 

 

Ainda nesse sentido, pode-se dizer que a “Tutela antecipada é uma 

forma de distribuir de forma isonômica o ônus do tempo do processo” 39, pois 

garante àquele que tem maior probabilidade ao direito material o gozo do 

direito perquirido, sem a necessidade de aguardar o tempo de um processo 

com cognição exauriente, ou seja, “traz um benefício para o autor, que, diante 

de uma urgência contemporânea ao ajuizamento da ação, pode formular 

pedido exclusivo de tutela antecipada.”40 

 

A previsão legal para concessão da tutela antecipada requerida em 

caráter antecedente está prescrita no art. 303 do novo Código de Processo 

Civil, que assim dispõe: 

 

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 référé 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; 
 

                                                           
38 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. In: Coletânea Novo CPC: Doutrina Selecionada. Salvador: Juspodivm, 2015.p.19. 
39 MITIDIERO, Daniel. Antecipação da tutela. São Paulo, RT: 2013,p. 51. 
40 NETO, Antonio de Moura Cavalcanti. Estabilização da tutela antecipada antecedente: 
tentativa de sistematização.In: Coletânea Novo CPC: Doutrina Selecionada. Salvador: 
Juspodivm, 2015.p.196. 
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III - não havendo autocomposição, o prazo para contestação será 
contado na forma do art. 335. 
 
§ 2o Não realizado o aditamento a que se référé o inciso I do § 1o 
deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito. 
 
§ 3o O aditamento a que se référé 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 référé 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.41 

 

A petição inicial será limitada ao requerimento ao qual se pretende a 

antecipação, fazendo apenas menção ao pedido principal, uma exposição da 

lide, do direito que se pretende realizar, bem como o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo. 

 

Caso a tutela antecipada seja concedida, deverá a parte autora aditar a 

inicial, no prazo de 15 dias ou outro prazo maior que fixar o juiz, 

fundamentando seus pedidos, juntando novos documentos que entender 

necessário, a fim de ver confirmado o seu pedido em tutela final, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito. 

 

Apresentado o aditamento o réu será citado e intimado para audiência 

de conciliação ou de mediação, não havendo autocomposição, começará a fluir 

o prazo para contestação.42 

 

Ressalta-se que a audiência citada no parágrafo anterior só ocorrerá 

caso o réu apresente o recurso cabível contra a decisão que deferiu a 

antecipação da tutela, caso contrário, se o prazo transcorrer sem que haja 
                                                           
41 BRASIL. Lei 13.105, de 15 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm em 15/01/2016. 
42 MITIDIERO, Daniel. Autonomização e Estabilização da Antecipação da Tutela no Novo 
Código de Processo Civil. Revista Magister de Direito Civil e Processo Civil. n.63. nov/dez 
2014.p.215 
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manifestação do réu a tutela antecipada se tornará estável, nos termos do art. 

304. 

 

Entretanto, não sendo concedida à tutela antecipada ao autor este será 

intimado para, no prazo de 5 dias, emendar a petição inicial, fundamentando 

seus pedidos, a fim de obter uma tutela jurisdicional em cognição exauriente,  

também sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. 

 

Com relação às tutelas antecedentes a instauração da fase de cognição 

exauriente, é importante frisar que não se trata de uma nova ação, mas sim de 

um ato de exercício da ação processual. 

 
A possibilidade de estabilização de efeitos de uma antecipação de 
tutela satisfativa conduz à consideração de duas etapas de distintos 
graus de cognição. A primeira, de cognição sumária, tendente à 
estabilização acaso não impugnada e a segunda, mediante a 
continuidade do exercício da ação, acaso reste processualmente 
controvertido o direito reconhecido em primeiro momento.43 
 

Nesse sentido, a tutela antecipada em caráter antecedente é um ato de 

exercício da ação processual, através do qual a parte busca alcançar o direito 

material, sem que haja a necessidade de exaurir a cognição por meio de um 

processo principal. 

 

Como já referido anteriormente o novo CPC se distancia do direito 

italiano ao retirar a autonomia do processo cautelar, porém se aproxima do 

direito francês ao dar autonomia à tutela satisfativa. Essa afirmativa se valida 

ao fazer uma breve analise ao direito comparado, em especial, ao instituto do 

référé francês. 

 

É possível afirmar que o direito francês é a maior fonte de inspiração 

para “a previsão de processos satisfativos autônomos e abreviados” 44, tendo 

em vista que através da juridiction des référé houve uma ruptura com a tradição 
                                                           
43 SCARPARO, Eduardo. Estabilização da tutela antecipada no Código de Processo Civil 
de 2015. In:Grandes temas do novo CPC: Tutela provisória. Fredie Didier 
Jr.(Coord.Geral).Salvador: Juspodivm,2016.p.338 
44 NETO, Antonio de Moura Cavalcanti. Estabilização da tutela antecipada antecedente: 
tentativa de sistematização. In: Coletânea Novo CPC: Doutrina Selecionada. Salvador: 
Juspodivm, 2015.p.202. 
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francesa dos colegiados, passando-se a admitir “ações sumárias decididas 

com base na aparência, na verossimilhança” 45 garantindo assim uma maior 

efetividade ao direito material. 

 

O procedimento do référé é um procedimento totalmente autônomo, 

rápido e simplificado, não tendo vinculação a um processo principal, pois sua 

função é resolver de forma rápida questões que lhe são postas, a fim de gerar 

"a estabilização de uma situação, a interrupção de uma ilicitude ou a 

paralisação de um abuso".46 

 

o référé é uma decisão provisória tomada a pedido de uma parte, na 
presença da outra ou sendo esta chamada, no caso em que a lei 
confere a um juiz, que não é o responsável pelo processo principal, o 
poder de ordenar imediatamente as tutelas necessárias. O référé 
recai a um órgão próprio, uma jurisdição específica, a jurisdição 
provisória, que não entra no julgamento do principal, do mérito.47 
 

A decisão do référé é uma decisão judicial “dotada de um poder de 

ordenar imediatamente as tutelas necessárias” 48 que após proferida torna-se 

um título executivo apto a dar inicio a execução. Porém a ordem do référé não 

é abrigada pela coisa julgada, razão pela qual é tratada como uma decisão 

provisória, podendo a qualquer tempo ser alterada, desde que instaurado um 

processo de cognição exauriente, entretanto, ressalta-se, a instauração de um 

processo de cognição plena não é obrigatório. 

 

O procedimento do référé, no processo civil francês, cumpre o papel 
da tutela de urgência permitindo a adoção rápida de equacionamento 
para questões de mérito, tal como acontece na antecipação de tutela 
no direito brasileiro. Não o faz, entretanto, em incidente do processo 
de conhecimento, nem em ação cautelar preparatória de futura ação 
principal. Instaura-se, simplesmente, um processo autônomo e 
sumário, cuja decisão pode ser, ou não, seguida de revisão em 
processo definitivo. 
São, pois, características do sistema francês do référé: 
a) a autonomia do procedimento de urgência; 
b) a provisoriedade da decisão neles proferida; 

                                                           
45PAIM, Gustavo Bohrer. Estabilização da tutela antecipada. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2012.p.171.  
46 THEODORO JR., Humberto. Tutela antecipada. Evolução.Visão comparatista. Direito 
brasileiro e direito europeu. Revista de Processo 
47 PAIM, Gustavo Bohrer. Estabilização da tutela antecipada. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2012.p.171. 
48 PAIM, Gustavo Bohrer. Estabilização da tutela antecipada. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2012.p.174. 
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c) a ausência de coisa julgada.49 
 

Desse modo, é possível verificar que o direito processual brasileiro, mais 

uma vez, buscou inspiração no direito europeu para inserir em nosso sistema 

mecanismos capazes de aliar a técnica processual com a tutela dos direitos, a 

fim de que haja uma “adequada distribuição do ônus do tempo do processo e a 

percepção de que a técnica processual só tem sentido se vista na perspectiva 

da tutela dos direitos.”50 

  

                                                           
49 THEODORO JR., Humberto. Tutela antecipada. Evolução. Visão comparatista. Direito 
brasileiro e direito europeu. São Paulo: Revista de Processo, n.157, v.33, mar/2008,p.129-
146. 
50 MARINONI, Luiz Guilherme. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante 
procedimento comum,vol.II. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.p.196. 
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5 DA ESTABILIZAÇÃO 
 

Conforme fora visto nos capítulos anteriores, a novidade que mais se 

destaca dentro das alterações trazidas pelo CPC/2015 é a previsão da 

estabilização da tutela antecipada concedida em caráter antecedente, pois 

permite a fruição do direito pela parte de forma mais célere à que ocorreria pelo 

processo de conhecimento com o rito comum.51  

 

Fugindo ao desenho tradicional da tutela antecipada, o legislador 
brasileiro inovou ao tornar procedimentalmente autônomo o juízo 
sumário que leva à concessão da tutela antecipada (art.303). Em uma 
palavra: autonomizou a tutela antecipada. Trata-se de uma opção que 
tem como objetivo principal viabilizar a introdução do mecanismo da 
estabilização da tutela antecipada no direito brasileiro.52 
 
 

A autonomização da tutela antecipada trouxe a possibilidade de que 

decisões proferidas em cognição sumária pudessem produzir efeitos de forma 

imediata “mesmo sem a continuidade do processo para fins de obtenção de 

decisão de cognição exauriente. Estabilidade, portanto, sem coisa julgada, nem 

certeza” 53. 

 

O instituto da estabilização da tutela antecipada está previsto no art. 304 

que assim 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. 
§ 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 

                                                           
51 PEIXOTO, Ravi. Por uma análise dos remédios jurídicos processuais aptos a impedir a 
estabilização da tutela antecipada antecedente de urgência. In:Grandes temas do novo 
CPC: Tutela provisória. Fredie Didier Jr(Coord.Geral). Salvador:Juspodivm, 2016.p. 244 
52 MITIDIERO, Daniel. Antecipação da Tutela. Revista dos Tribunais. p.214 
53 SCARPARO, Eduardo. Estabilização da tutela antecipada no código de processo civil 
de 2015. In: Grandes temas do novo CPC: Tutela provisória. Fredie Didier 
Jr.(Coord.Geral).Salvador: Juspodivm,2016.p.335. 
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ação a que se référé 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. 
 
 

Observa-se que a estabilização só ocorre caso o réu não apresente o 

recurso cabível contra a decisão, tornando o processo principal dispensável, 

além de quebrar o “mito da necessária ordinarização do procedimento em 

homenagem à prática e a efetividade do direito.” 54.  

 

Com relação à condição imposta para a estabilização, qual seja a 

apresentação de recurso, importa mencionar as criticas encontrada na doutrina 

acerca da escolha do termo “recurso”, pois “não impugnar a concessão de uma 

tutela jurisdicional e veicular o recurso cabível não se trata do mesmo.” 55, uma 

vez que o réu pode deixar transcorrer o prazo recursal, porém apresentar 

alguma outra forma de impugnação/defesa muito bem instruída capaz de 

derrubar a tese do autor. 

 

Outro fato também se destaca na nomenclatura escolhida pelo legislador 

é “o sistema projetado – que tanto esforço empregou para reduzir a 

recorribilidade direta das decisões interlocutórias (art. 1.015) – passe a 

compelir o réu a recorrer para evitar a estabilização.”56. 

 

Feitas as ressalvas acerca da nomenclatura dada pelo legislador ao 

modo pelo qual deve o réu se manifestar a fim de evitar a estabilização da 

tutela antecipada, retomamos a questão da estabilização propriamente dita. 

                                                           
54 CAVALCANTI NETO, Antonio de Moura. Estabilização da tutela da tutela antecipada 
antecedente: tentativa de sistematização. In:Grandes temas do novo CPC: Tutela provisória. 
Fredie Didier Jr.(Coord.Geral).Salvador: Juspodivm,2016.p.197 
55 SCARPARO, Eduardo. Estabilização da tutela antecipada no código de processo civil 
de 2015. In: Grandes temas do novo CPC: Tutela provisória. Fredie Didier 
Jr.(Coord.Geral).Salvador: Juspodivm,2016.p.336. 
56 SICA, Heitor Vitor Mendonça. Doze problemas e onze soluções quanto à chamada 
“estabilização da tutela antecipada”. In: Grandes temas do novo CPC: Tutela provisória. 
Fredie Didier Jr.(Coord.Geral). Salvador: Juspodivm,2016.p.349. 
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A estabilização da tutela antecipada antecedente também é entendida 

como mais uma técnica de “monitorização gerérica (além da monitória típica), 

na qual em cognição sumária uma decisão não impugnada tornar-se-á 

estável”.57. 

 

Tal entendimento se baseia no fato de encontrar-se reunido neste 

instituto características da técnica monitória, como por exemplo:  

 

(a) emprego da cognição sumária com o escopo de rápida produção 

de resultados concretos em prol do autor; (b) a falta de recurso do réu 

contra a decisão antecipatória acarreta-lhe imediata e intensa 

consequência desfavorável; (c) nessa hipótese a tutela antecipada 

permanecerá em vigor por tempo indeterminado – de modo que, para 

subtrair-se de seus efeitos, o réu terá o ônus de promover ação de 

cognição exauriente. [...] (d) não haverá coisa julgada material.58 

 

Cumpre referir que a novidade do instituto da estabilização não significa 

dizer que a doutrina brasileira não tivesse conhecimento ou inexistisse algo 

parecido na nossa legislação, mas a técnica monitória era aplicada apenas há 

alguns procedimentos especiais. “A partir de agora, é aberta a todos os 

procedimentos, permitindo uma generalização que atende ao principio da 

efetividade jurisdicional”.59 

 

Desse modo, a estabilização da tutela antecipada significa “por fim ao 

vínculo, muitas vezes instrumental, existente entre a tutela antecipada e a 

sentença de mérito e prestigiar a autonomia daquela”,60 podendo- se dizer que 

                                                           
57 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 
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58 TALAMINI, Eduardo. Arbitragem e a tutela provisória no novo CPC/15. In:Grandes temas 
do novo CPC: Tutela provisória. Fredie Didier Jr.(Coord.Geral).Salvador: Juspodivm,2016.p.184 
59 CAVALCANTI NETO, Antonio de Moura. Estabilização da tutela da tutela antecipada 
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“A estabilização é um plus, é um instituto que, estando presente, dispensa o 

ajuizamento de um processo principal”61. 

 

O que não significa que não possa ser ajuizada uma nova ação com o 

intuito de rever, reformar ou invalidar àquela decisão proferida 

antecipadamente, a fim de obter uma tutela em cognição exauriente.62 

 

Como já vimos à questão da estabilização da tutela antecipada é um 

tema bastante polêmico e trouxe muitas discussões entre os doutrinadores, 

como por exemplo: qual o meio adequado para afastar a estabilização da tutela 

antecipada, se apenas através da interposição de agravo de instrumento ou se 

é possível afastar a estabilidade por qualquer meio de impugnação; a 

estabilização da tutela antecipada antecedente fere o contraditório; a 

estabilização gera coisa julgada; dentre outros. 

 

Sendo que o tema que mais se destaca nesses questionamentos é a 

questão do caráter que assume a estabilização depois de decorrido o prazo de 

2 anos previsto no § 5º do art. 304 do CPC. 

 

O que se verifica na doutrina é que existe quem entenda que decorrido o 

referido prazo ocorrerá à formação de coisa julgada material, tendo em vista 

que o § 6º do art. 304 permite tal conclusão ante sua redação, uma vez que 

“há, ali, uma afirmação simples que não há coisa julgada somente durante o 

período de 2 anos previstos para ação de modificação.”63   

 

Entretanto, há quem entenda ser incabível a formação de coisa julgada 

sobre a decisão preferida em cognição sumária, pois “não parece 
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de 2015. In: Grandes temas do novo CPC: Tutela provisória. Fredie Didier 
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constitucionalmente adequado em razão do déficit de investigação dos fatos de 

que se ressentem as decisões em summaria cognitio”64. 

 

A eficácia bloqueadora do direito fundamental ao processo justo, 
portanto, impede que se tenha como constitucional a formação de 
coisa julgada na tutela antecipada requerida de forma antecedente no 
caso do transcurso do prazo legal sem o exaurimento da cognição.65 
 
 

Através da leitura do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal é possível 

extrair que a coisa julgada está diretamente relacionada ao principio 

constitucional da segurança jurídica, assim “por expressa disposição 

constitucional, portanto, a coisa julgada integra o núcleo duro do direito 

fundamental à segurança jurídica no processo”66,  logo entende-se que a coisa 

julgada é “constitucionalmente incompatível com decisão proferida com base 

em cognição superficial”67. 

 

Todavia, transcorrido o prazo definido em lei ocorre a decadêcia, ou 

seja, os efeitos da decisão provisória são estabilizados de forma soberana, não 

sendo cabível outra ação para infirmar a antecipação de tutela.68 

 
Assim, verifica-se que a doutrina ainda encontra-se muito dividida com 

relação a esse tema, sendo que com a vigência do novo Código essas 

questões terão que ser resolvidas na prática, através dos operadores do direito. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente trabalho teve como objetivo analisar a tutela de urgência 

antecipada antecedente e a possibilidade de sua estabilização. Para melhor 

compreensão do tema, o presente estudo, de natureza bibliográfica, foi dividido 

em quatro capítulos. Para darmos início ao trabalho, primeiramente, foi 

necessário o estudo sobre as tutelas de urgência no antigo Código de 

Processo Civil. 

 

No capítulo inaugural, vimos que o Código de Processo Civil brasileiro, 

originalmente, era conservador, e tinha cuidado excessivo pela segurança 

jurídica. A única medida urgente, prevista pelo legislador, capaz de proteger o 

litigante da demora judicial, era a tutela cautelar. Todavia, com o passar do 

tempo, a prática forense demonstrou que em alguns casos a simples 

segurança do direito material não era suficiente para proporcionar um resultado 

satisfatório aos litigantes. Foi a partir dessa necessidade, de prestar algo a 

mais que uma simples segurança, que os tribunais evoluíram no sentido de 

conceder medidas que pudessem também satisfazer provisoriamente o direito 

material pleiteado. 

 

Depois de anos convivendo com as chamadas cautelares satisfativas, o 

legislador, em 1994, editou a Lei nº 8.652, e finalmente disciplinou o instituto da 

tutela antecipada, disposta através do artigo 273 do CPC. Em linhas gerais, 

vimos que a tutela antecipada é providência que antecipa, provisoriamente, os 

efeitos da sentença de mérito, entregando ao autor, total ou parcialmente, o 

próprio direito pleiteado. 

 

O segundo tópico do estudo abordou as alterações trazidas pelo novo 

Código de Processo Civil, demonstrando que tais mudanças foram 

impulsionadas pela necessidade de se pensar também na efetividade do 

provimento jurisdiconal, passando-se a entender que uma tutela adequada é 

aquela que tem efetividade, uma vez que de nada adiantaria um provimento 

jurisdicional adequado, atendo a todos os tramites processuais, mas que 

depois de decorrido anos não mais terá efetividade. Assim as modificações do 
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Código de processo Civil, visam à busca de uma tutela adequada, justa e 

tempestiva. 

 

No capitulo seguinte passamos a tratar do tema central, propriamente 

dito, deste trabalho, qual seja a tutela antecipada antecedente. Vimos que a 

tutela antecipada antecedente é um mecanismo mais célere que garante 

àquele que tem maior probabilidade ao direito material o gozo do direito 

perquirido, sem a necessidade de aguardar o tempo de um processo com 

cognição exauriente. Vimos ainda que a introdução desse mecanismo que 

possibilita alcançar o direito material através da cognição sumária adveio de 

grande influencia do direito Frances, especificamente do refere,  que é um 

procedimento autônomo, rápido e simplificado que garante a efetividade do 

direito matérias através de procedimento sumario. 

 

Outro ponto de destaque e que assemelha ambos os procedimentos 

(tutela antecipada antecedente e refere) é a possibilidade de a decisão 

proferida em cognição sumária estabilizar-se, caso não haja impugnação pelo 

réu.  

 

Por fim, abordamos a questão da estabilização da tutela antecipada 

concedida em caráter antecedente, que sem dúvida é uma das maiores 

novidades do CPC/2015. Porém, verificamos a semelhança desse instituto com 

outro já existente no código revogado, qual seja com a ação monitória, que 

garantia estabilização a decisões tomadas em cognição sumária, quando não 

apresentada defesa por parte do réu. 

 

Ainda, analisamos a existência de diversos pontos controvertidos na 

doutrina a respeito da estabilização da tutela antecipada antecedente, em 

especial a questão da formação ou não coisa julgada e verificamos que a 

questão está sendo muito discutida, porém, ainda, muito dividida no sentido de 

que há quem entenda que estabilização está apta a formar coisa julgada, bem 

como existe a corrente que diz ser impossível a formação de coisa julgada, 

visto que tal possibilidade vai de encontro com preceitos constitucionais. 



30 
 

Ficando a tarefa de tentar solucionar tal questão com as decisões que serão 

proferidas sob a égide do novo Código de Processo Civil. 
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