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RESUMO 

A crescente necessidade de um processo jurisdicional célere, justo e efetivo culminou na 

introdução, pelo Novo Código de Processo Civil, do instituto da estabilização de tutela 

antecipada. Esta monografia tem por objetivo analisar a compatibilidade entre a técnica da 

estabilização de tutela e as medidas cautelares concedidas pelo Supremo Tribunal Federal em 

sede de procedimentos objetivos de controle abstrato de constitucionalidade e, ao fim, verificar a 

viabilidade de eventual aplicação subsidiária, àqueles procedimentos, da técnica processual da 

estabilização. Analisa-se, por meio da legislação positivada, da doutrina especializada e da 

jurisprudência temática, a compatibilidade entre os institutos a partir da contraposição de seus 

aspectos formais, materiais e valorativos, sempre à luz do Direito Processual Constitucional. Os 

resultados obtidos com a pesquisa indicam que, embora haja parcial compatibilidade formal entre 

os institutos analisados, não há compatibilidade material e/ou valorativa que permita, legitime e 

justifique a aplicação subsidiária das normas da estabilização. Conclui-se, portanto, que não há 

possibilidade de estabilização de medidas cautelares concedidas nos procedimentos de controle 

abstrato de constitucionalidade. 

 

Palavras-chave: Estabilização de tutela antecipada. Medidas cautelares. Controle Abstrato de 

Constitucionalidade. Direito Processual Civil. Direito Constitucional. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 e a posterior edição das Leis n.º 

9.868/1999 e 9.882/1999, o ordenamento jurídico brasileiro consagrou a possibilidade de 

concessão de medidas cautelares no curso de procedimentos objetivos de controle abstrato de 

constitucionalidade. Tais medidas, conforme analisam a doutrina e a jurisprudência, buscam, 

diante de uma situação de urgência que represente um perigo de dano irreparável ou que coloque 

em risco o resultado útil da tutela jurisdicional, antecipar os efeitos da decisão final do processo, 

em modelo bastante semelhante, quanto a seus requisitos e objetivos, à antecipação de tutela 

prevista pelo Código de Processo Civil. 

Em 2015, com o advento do Novo Código de Processo Civil, houve a introdução, no 

âmbito do Direito Processual Civil brasileiro, do inédito instituto da Estabilização de Tutela 

Antecipada, técnica de sumarização do procedimento baseada em modelos similares adotados 

pela legislação alienígena, notadamente o référé francês e as cautelares do direito italiano. Em 

síntese, o instituto estabelece a possibilidade de, atendidos os requisitos legais, transformar-se 

uma decisão provisória e proferida com base em cognição sumária em uma decisão estável, 

revestida com o manto da imutabilidade e da indiscutibilidade, sem que haja a necessidade de um 

(longo) processo de conhecimento pautado em cognição exauriente. 

Por meio do caráter de fonte subsidiária e/ou supletiva do Código de Processo Civil 

(art. 15), bem como diante da crescente morosidade da apreciação colegiada definitiva das 

medidas cautelares concedidas pelo Supremo Tribunal Federal, surgiu a necessidade de se 

perquirir a possível compatibilidade entre os institutos da estabilização de tutela antecipada e da 

concessão de medidas cautelares no controle abstrato de constitucionalidade, já que eventual 

aplicabilidade subsidiária da técnica de estabilização poderia apresentar-se como um meio de 

solução da notória lentidão da tutela jurisdicional, cujo ônus agrava-se substancialmente no 

Controle de Constitucionalidade. 

Essa análise de compatibilidade, contudo, deve ser realizada com a devida cautela, 

sendo pautada na doutrina processualista que enxerga, no Processo Civil, a garantia da tutela 

jurisdicional constitucional, democrática e legítima, já que os diplomas comparados (Constituição 

Federal, leis infraconstitucionais e o Código de Processo Civil) fundamentam-se em critérios 
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materiais e valorativos distintos. A comparação, portanto, não pode se limitar aos requisitos 

formais de aplicação subsidiária ou supletiva do CPC – como facilmente se poderia fazer caso se 

adotasse, como fundamento norteador da pesquisa, a visão instrumentalista do processo –, sob 

pena de, ao se buscar a integração do ordenamento jurídico, promover-se o completo 

desvirtuamento da função e do fundamento de existência do controle abstrato de 

constitucionalidade. 

Assim, identificados os valores constitucionais fundamentais e os requisitos de 

aplicabilidade dos institutos, a análise de compatibilidade será realizada por meio da vertente 

jurídico-dogmática de pesquisa e abrangerá todas as fases do processo jurisdicional objetivo – 

delimitadas por meio de quatro capítulos principais –, visando, a partir das disposições legais, dos 

estudos doutrinários e dos entendimentos jurisprudenciais a respeito do tema, identificar a real 

possibilidade de estabilização das decisões cautelares proferidas em controle concentrado de 

constitucionalidade. 

Ao fim, demonstrar-se-á que, considerando a proposta de um processo civil 

constitucional, a análise dos aspectos materiais, formais e valorativos de compatibilidade entre os 

institutos da estabilização de tutela antecipada e da concessão de medidas cautelares no controle 

abstrato de constitucionalidade indica não haver convergência apta a viabilizar a estabilização de 

tais decisões sumárias, sobretudo se considerados os efeitos da técnica da estabilidade à 

formação, ao curso e à produção de efeitos da jurisdição objetiva. 
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2 CONTEXTO E LIMITES DA DISCUSSÃO 

A análise de compatibilidade entre os institutos da estabilização de tutela antecipada e 

da concessão de medidas cautelares em procedimentos de controle abstrato de 

constitucionalidade deve, inicialmente, ser contextualizada e bem delimitada, sobretudo se 

considerado o grande lapso temporal existente entre o assentamento do controle concentrado 

brasileiro após a Constituição Federal de 1988 e a introdução da técnica de estabilização pelo 

Código de Processo Civil de 2015. 

 

2.1 O Direito Processual Constitucional 

Em 05 de outubro de 1988, visando positivar a retomada do regime democrático e 

romper definitivamente com os laços do Regime Militar que assolou o Brasil de 1964 a 1985, foi 

promulgada, pelo Poder Constituinte Originário, uma nova Constituição Federal, popularmente 

conhecida como “Constituição Cidadã”. Segundo Paolinelli (2016), com o advento de uma nova 

Carta Maior, instaurou-se, no ordenamento jurídico nacional, uma nova base ideológica 

norteadora do Estado Democrático de Direito, com o objetivo de legitimar os poderes estatais por 

meio da participação popular nos processos decisórios. 

Dentro dessa nova ótica democrática, no que toca especificamente ao processo 

jurisdicional, surgem, por meio da influência da doutrina do jurista italiano Elio Fazzalari, em 

contraponto à Teoria de Relação Jurídica de Oscar Büllow – já consolidada pelo Código de 

Processo Civil de 1973 –, novas teorias processuais pautadas na ideia de um processo civil 

constitucionalizado, alicerçadas na ruptura com a noção de instrumentalidade do processo, 

conferindo-o os valores constitucionais democráticos exigidos pela nova ordem constitucional. 

Em análise da situação do ordenamento jurídico brasileiro após a introdução da 

Constituição Federal de 1988, Leal conclui que: 

Observe-se que, com o advento da Constituição de 1988, o processo civil sofreu uma 

processualização em suas bases patriarcais, abalando a sua estrutura de apoio ao regime 

ditatorial instituído no país de 1964 a 1988. Esse fenômeno é que merece reflexão 

demorada, isto é: o Brasil declara-se, em 1988, Democrático de Direito, enquanto seus 

órgãos judicantes (decisores) e a quase totalidade das faculdades de direito continuaram 

engastados na ideologia bülowiana e kelseniana de produção e operacionalização do 

direito. (LEAL, 2018, p. 340) 
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Com esse novo viés, por meio dos estudos de José Alfredo de Oliveira Baracho, 

ganha força, no Brasil, e, especialmente em Minas Gerais, a Teoria Constitucionalista de 

Processo, embasada na ideia, segundo Santos, de que  

o processo deve ser visto como instrumento garantístico dos direitos fundamentais das 

pessoas, vez que possibilita um espaço público de comunicação entre os sujeitos 

envolvidos na demanda, de modo que o cidadão afetado pelo provimento judicial 

participa efetivamente da formação desse provimento. (SANTOS, 2016, p. 45) 

O processo constitucional democrático, portanto, é aquele que, garantindo os direitos 

fundamentais, é construído pela cooperação processual dos litigantes e do Estado-Juiz. Nesse 

sentido, Fazzalari (1994 apud OLIVEIRA, M. 2001, p. 154) ensina que “o processo é um 

procedimento no qual participam aqueles em cuja esfera jurídica o ato final é destinado a 

produzir efeitos: em contraditório, e de modo que o autor do ato final não possa obliterar a 

atividade deles”. 

Oliveira, M. (2002), ao citar os juristas italianos Ítalo Andolina e Giuseppe Vignera 

(1990), demonstra que esse novo modelo constitucional de processo possui três características 

principais: (a) a expansividade, que consiste na capacidade das normas constitucionais de orientar 

a fisionomia dos procedimentos jurisdicionais introduzidos pelo legislador infraconstitucional; 

(b) a variabilidade, que representa a possibilidade de adequação dos procedimentos ao modelo 

constitucional por meio de várias formas distintas, com base na finalidade específica pretendida; 

e (c) a perfectibilidade, que materializa a possibilidade de aperfeiçoamento do modelo 

constitucional por meio da inserção posterior de novas garantias pela legislação 

infraconstitucional. 

Vê-se, então, que o modelo constitucional de processo não é algo estático e contido, 

é, na verdade, uma irradiação de valores constitucionais basilares aos procedimentos estatais de 

jurisdição, visando torná-los democráticos e legítimos, já que o Estado-Juiz não é mais visto 

como hierarquicamente superior às partes e inquestionável em suas decisões. 

Com base nessa Teoria Constitucionalista, ao introduzir a ideia de formalismo-

valorativo, Oliveira, C. (2006) indica que a própria estrutura inerente ao processo depende dos 

valores constitucionalmente consagrados como fundamentais, de modo que o instrumento 

processual não pode ser irresponsavelmente adaptado apenas em vista da satisfação de um 

objetivo específico. Em outras palavras: por garantir a democracia e a legitimidade da jurisdição 
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estatal, o procedimento se molda pelos valores fundamentais que lhe são inerentes, não 

exclusivamente pelo fim por ele pretendido. 

Em lição sobre a finalidade e a estrutura do processo, Gonçalves, A. ensina que 

A finalidade do processo jurisdicional é, portanto, a preparação do provimento 

jurisdicional, mas a própria estrutura do processo, como procedimento desenvolvido em 

contraditório entre as partes, dá a dimensão dessa preparação: com a participação das 

partes, seus destinatários, aqueles que terão os seus efeitos incidindo sobre a esfera de 

seus direitos. 

A estrutura do processo assim concebido permite que os jurisdicionados, os membros da 

sociedade que nele comparecem, como destinatários do provimento jurisdicional, 

interfiram na sua preparação e conheçam, tenham consciência de como e por que nasce o 

ato estatal que irá interferir em sua liberdade; permite que saibam como e por que uma 

condenação lhes é imposta, um direito lhes é assegurado ou um pretenso direito lhes é 

negado (...) A instrumentalidade técnica do processo, está em que ele se constitua na 

melhor, mais ágil e mais democrática estrutura para que a sentença que dele resulta se 

forme, seja gerada, com a garantia de participação igual, paritária, simétrica, daqueles 

que receberão seus efeitos. (GONÇALVES, A. 1992, p. 171 apud OLIVEIRA, M. 2001, 

p. 199) 

Assim, o processo jurisdicional passa a não ser mais visto como mero instrumento 

para a satisfação do direito material – o que legitimaria, segundo a teoria instrumentalista, o 

afastamento da necessária técnica processual em busca do resultado útil –, mas sim como 

instituição apta a, por meio de uma valorização das garantias constitucionais, legitimar e 

viabilizar o controle popular do exercício da jurisdição estatal. 

 

2.2 O Código de Processo Civil de 2015 e o instituto da estabilização de tutela antecipada 

Foi com essa visão constitucionalista e democrática que o legislador processual civil 

de 2015 introduziu no ordenamento jurídico o Novo Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015). 

Ao analisar as raízes constitucionais do Novo Código, Santos conclui que: 

Bem, se já sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 este modelo democrático 

podia ser legalmente identificado, mais ainda, agora, com o Novo Código de Processo 

Civil (NCPC), de 2015, cujas bases normativas fundamentais residem na Constituição 

Cidadã de 1988, de índole democrática e humanista, o que aliás é reconhecido já no 

artigo 1o, do novel diploma processual, que assim dispõe: "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. (SANTOS, 2016, p. 51) 



12 
 

Conforme Carneiro (2016), o NCPC deixa claro, logo em seu art. 1º, a adoção da 

teoria do direito processual constitucional, esclarecendo que “a lei processual e a própria 

atividade jurisdicional em si, submetem-se às normas e aos valores constitucionais, os quais lhes 

servem de fonte e legitimam o seu exercício, ao tempo em que impedem o autoritarismo e o 

abuso”. 

Nota-se, com isso, que o legislador não se preocupou apenas em socorrer-se às 

normas formalmente constitucionais, ele se atentou também aos próprios valores inerentes à 

Constituição, numa aproximação da ideia de formalismo-valorativo concebida por Alvaro de 

Oliveira. 

Assim, por meio deste novo arcabouço ideológico, é reformulado o instituto da tutela 

provisória1, visando o legislador de 2015, diante da notável morosidade do aparato estatal de 

jurisdição, aperfeiçoar a busca pela real efetividade da prestação jurisdicional, nos termos 

consagrados pela Emenda Constitucional n.º 45/2004. 

Segundo leciona Alvim:  

Há, nos últimos tempos, no Brasil, uma tendência acentuada de, por intermédio da lei – 

na medida em que a lei pode realmente constituir-se numa variável em favor da 

celeridade do processo, especialmente com vistas à satisfação do autor –, engendrarem-

se institutos com a finalidade de precipitar no tempo a satisfação da pretensão. A decisão 

proferida dentro de um sistema em que se prescinda de audiência, sem lesão às partes, 

corresponde à ambição generalizada de uma justiça mais célere. A demora dos processos 

é um mal universal. Essa tendência continuada dos legisladores, em tentar agilizar o 

alcance da prestação jurisdicional, tem sido a resposta correspondente ao grande 

aumento do acesso à Justiça, mercê do qual o aparato estatal tradicional não tem logrado 

atender com a rapidez desejável. (ALVIM, 2019, p. RB-17.1) 

Contudo, há que se reconhecer que essa busca pela necessária efetividade 

jurisdicional, por consequência, como bem observa Pavoni (2018), desagua em uma inevitável 

obrigação de sopesar os princípios constitucionais orientadores do processo, notadamente o 

contraditório, a inafastabilidade da jurisdição e a isonomia. 

Pavoni (2018) ressalta, ainda, que, pautado no princípio da efetividade, o legislador 

de 2015 foi arrojado ao disciplinar as novas regras para a tutela provisória, já que, antes de sequer 

se conceituar o que seria a efetividade, dever-se-ia compreender a própria finalidade do processo. 

Ou seja, antes mesmo de se prezar pela efetividade da satisfação material, é necessário que, com 

                                                           
1 Nova nomenclatura de gênero adotada pelo Código de Processo Civil de 2015. 
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base em seus valores constitucionais, se compreenda a finalidade principal de seu instrumento, 

qual seja, o processo. 

Assim, buscando inspiração no Direito Italiano e no Direito Francês, foi introduzido o 

instituto da estabilização da tutela antecipada, modalidade totalmente inédita ao ordenamento 

jurídico brasileiro, caracterizando-se pela possibilidade de, atendidos os requisitos legais, 

estabilizar-se uma decisão provisória e baseada em cognição sumária sem a necessidade de se 

aguardar sua confirmação por um provimento final e exauriente. 

Os requisitos para a citada estabilização são explicitados pela leitura conjunta dos 

artigos 303 e 304 do Código de Processo Civil: 

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. (BRASIL, 2015) 

Conclui-se, então, que, para a estabilização da tutela antecipada, são necessários, 

basicamente, dois requisitos: (1) o requerimento de tutela de urgência em caráter antecedente; e 

(2) a não interposição de recurso em face da decisão que conceder a tutela requerida. 

Tal instituto, contudo, não está imune a críticas pela doutrina especializada, sobretudo 

quanto à sua compatibilidade com o direito processual constitucional, já que, inegavelmente, há 

que se reconhecer sua função instrumentalista. Essa função instrumentalista transparece da leitura 

de Gomes: 

Assim, é evidente que a estabilização da tutela antecipada é uma reposta às necessidades 

do direito material e da realidade dos fatos, que muitas vezes não podem esperar pela 

cognição exauriente e para os quais a declaração contida na sentença, ao final, vale 

muito pouco, porque o que realmente importa é a atividade executiva que pode ser 

adiantada com a obtenção de uma medida antecipatória. (GOMES, 2018, p. RB-3.2, 

grifo nosso) 

Vê-se, portanto, que o autor aparenta conferir maior valor ao adiantamento da 

satisfação pretendida pelo processo do que à própria construção democrática da lide, ainda que, 

para isso, seja necessário o sacrifício de valores e garantias constitucionais dos litigantes. 
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2.3 A natureza objetiva dos procedimentos de Controle Abstrato de Constitucionalidade e 

suas medidas cautelares 

As ações constitucionais que materializam o controle concentrado (ou abstrato) de 

constitucionalidade são, segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, processos 

de natureza objetiva, ou seja, nos dizeres de Neves: 

É indiscutível na doutrina o entendimento de que a ação direta de inconstitucionalidade é 

espécie de processo objetivo, considerando-se a ausência de um conflito de interesses 

específico a ser resolvido pelo órgão jurisdicional. Costuma-se afirmar com acerto que a 

finalidade do processo objetivo não é aplicar uma lei ao caso concreto, tomando-se por 

fundamento o suporte fático apresentado, mas tão somente a de discutir a adequação de 

uma lei ou ato normativo ao texto constitucional. Ao invés de resolver um conflito de 

interesse, nascido da pretensa violação ou ameaça de violação a um direito subjetivo, na 

ação direta de inconstitucionalidade analisa-se a lei em tese, decidindo-se pela 

adequação das normas infraconstitucionais às normas constitucionais. (NEVES, 2013, p. 

20) 

O Supremo Tribunal Federal (STF) já cristalizou tal entendimento em diversos 

julgados, como na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n.º 553 – Ag. 

Reg., de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, na qual, ao analisar Agravo Regimental contra 

decisão monocrática que julgou extinta sem resolução de mérito a ação ajuizada pela Associação 

Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE) em face de lei complementar 

municipal, afirmou não ser a ADPF o meio adequado para tutelar situações jurídicas individuais, 

ou seja, demandas subjetivas. 

Cite-se, ainda, a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n.º 2.630 – Ag. Reg., de 

relatoria do Min. Celso de Mello, processo no qual a Corte asseverou que, em virtude de carecer 

da necessária abstração típica do processo objetivo, os atos estatais de efeitos concretos não 

podem ser objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

Sendo processo de natureza objetiva, via de regra, não se admite a aplicação de 

normas eminentemente vinculadas ao processo subjetivo (comum) regulado pelo Código de 

Processo Civil, à exceção, contudo, de disposições que guardem compatibilidade formal e 

material (bem como valorativa) com os processos objetivos existentes no ordenamento jurídico. 

Nesse sentido, afastando norma subjetiva do CPC que prevê prazo em dobro para 

todas as manifestações da Fazenda Pública (art. 183 do CPC/2015), recentemente o Tribunal 

Pleno do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu negar provimento ao Agravo Regimental no 



15 
 

Agr. Reg. no Agr. Reg. na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 5.814, 

oportunidade na qual o Ministro Celso de Mello, em seu voto, citou a seguinte lição de Moraes: 

Regência do controle abstrato de constitucionalidade por regras processuais próprias: 

Em virtude da natureza objetiva do processo de fiscalização da constitucionalidade das 

leis e atos normativos, os princípios e regras processuais a que estão submetidas as ações 

diretas de inconstitucionalidade genérica, interventiva e por omissão, e a ação 

declaratória de constitucionalidade não são os mesmos que regem os demais processos 

jurisdicionais. O processo de fiscalização abstrata da constitucionalidade do 

ordenamento jurídico necessita de um conjunto próprio de regras processuais, sendo, 

portanto, o direito processual constitucional um direito processual autônomo, regido por 

princípios próprios, em que são afastados os interesses meramente subjetivos. (BRASIL, 

2019 apud MORAES, 2011, p. 2.142) 

Contudo, cumpre salientar, conforme acima delineado, que normas previstas pelo 

Direito Processual Civil comum poderão, em casos específicos, ser utilizadas durante um 

processo objetivo. É o caso, por exemplo, do art. 292 do CPC/73 (Medida Cautelar na ADI n.o 

5.316/DF, Relator Min. Luiz Fux), explicitado no subitem seguinte. 

Ainda no que toca aos procedimentos jurisdicionais objetivos, primando pelo 

resultado útil do processo de controle de constitucionalidade, o Constituinte consignou, no art. 

102, inciso I, alínea “p”, da Constituição Federal de 1988, a possibilidade de concessão de 

medidas cautelares em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade2, afastando, de modo 

provisório e excepcional, a presunção relativa de constitucionalidade das normas. 

Ao disciplinar o processo e o julgamento das ações de controle abstrato de 

constitucionalidade, as Leis n.o 9.868/1999 e n.o 9.882/1999 complementaram o comando 

insculpido pelo Constituinte Originário, regulamentando o processo de concessão de cautelares 

em sede de ADI, ADC, ADO e ADPF3. 

Em uma análise dos fins objetivados pelo possível provimento provisório no controle 

abstrato de constitucionalidade, verifica-se que o instituto da medida cautelar (ou liminar) em 

muito se aproxima do instituto da tutela antecipada disciplinado pelo Código de Processo Civil, já 

que seu objetivo principal nada mais é do que uma antecipação do resultado útil do processo. 

Nos dizeres de Neves:  

                                                           
2 Muito embora faça remissão apenas à ADI, a legislação infraconstitucional veio, posteriormente, a complementar o 

alcance da norma, estendendo a possibilidade de medida cautelar para as demais ações de controle abstrato de 

constitucionalidade. 
3 Respectivamente: Ação Direta de Inconstitucionalidade, Ação Declaratória de Constitucionalidade, Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão e Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 
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Parece claro que a pretensão do autor com a chamada “medida cautelar” prevista nos 

artigos já mencionados é a declaração imediata de ineficácia da lei ou ato normativo 

impugnado, o que inclusive vem confirmado pelo art. 11, § 1º, da Lei 9.868/1999. Sendo 

a ineficácia uma consequência prática da declaração de inconstitucionalidade, a chamada 

“medida cautelar”, na realidade, atua como “tutela antecipada”, antecipando os efeitos 

executivos da tutela pretendida em sede principal. (NEVES, 2013, p. 30) 

Nesse sentido, apontam Mendes e Branco (2018, p. 2.247) que “a prática da 

jurisdição cautelar acha-se essencialmente vocacionada a conferir tutela efetiva e garantia plena 

ao resultado que deverá emanar da decisão final a ser proferida naquele processo objetivo de 

controle abstrato”. 

Fácil verificar, portanto, que os institutos da medida cautelar em controle abstrato de 

constitucionalidade e da tutela antecipada no procedimento comum, a princípio, guardam 

correlação de conteúdo, possuindo nomenclaturas diversas, em um primeiro momento, por mera 

opção de redação legislativa. 

 

2.4 A aplicação subsidiária ou supletiva das normas previstas no Código de Processo Civil 

aos procedimentos objetivos de Controle de Constitucionalidade 

A aplicabilidade subsidiária ou supletiva das normas do Código de Processo Civil aos 

demais ramos do Direito Processual pátrio é matéria já pacificada no ordenamento jurídico 

nacional, decorrendo do fato de o CPC operar como a principal sistematização de normas 

processuais cíveis.  

O legislador processual civil de 2015 optou por indicar, no art. 15 do CPC, alguns dos 

ramos do Direito Processual que sofreriam esse tipo de integração: o processo eleitoral, 

trabalhista e administrativo. Analisando o citado artigo, Theodoro Júnior (2018, p. 125) esclarece 

que “Cabe ao Código de Processo Civil não apenas disciplinar a jurisdição civil, mas também 

funcionar como a principal fonte do direito processual no ordenamento jurídico brasileiro”. 

Muito embora faça remissão a apenas três ramos específicos do direito processual 

brasileiro, não há dúvidas de que o artigo supramencionado demanda o exercício do método 

ampliativo de interpretação da norma, já que, no caso em questão, segundo Wambier, et al: 

O legislador disse menos do que queria. Não se trata somente de aplicar as normas 

processuais aos processos administrativos, trabalhistas e eleitorais quando não houver 

normas, nestes ramos do direito, que resolvam a situação. A aplicação subsidiária ocorre 

também em situações nas quais não há omissão. Trata-se, como sugere a expressão 
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“subsidiária”, de uma possibilidade de enriquecimento, de leitura de um dispositivo sob 

outro viés, de extrair-se da norma processual eleitoral, trabalhista ou administrativa um 

sentido diferente, iluminado pelos princípios fundamentais do processo civil. A aplicação 

supletiva é que supõe omissão. Aliás, o legislador, deixando de lado a preocupação com 

a própria expressão, precisão da linguagem, serve-se das duas expressões. Não deve ter 

suposto que significam a mesma coisa, se não, não teria usado as duas. Mas como 

empregou também a mais rica, mais abrangente, deve o intérprete entender que é disso 

que se trata. (WAMBIER, et al., 2015, p. 75 apud DONIZETTI, 2018, p. 42) 

Além do pacífico entendimento doutrinário quanto à aplicação subsidiária ou 

supletiva do CPC, cite-se, como exemplo da própria legislação positivada, os artigos 362 e 790 

do Código de Processo Penal (CPP) que tratam, respectivamente, da citação por hora certa e da 

homologação de sentença penal estrangeira, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no que toca 

aos seus efeitos cíveis/secundários. 

Ademais, registre-se que, conforme Amaral (2015, p. 79 apud ALVIM, 2019, p. RB-

1.1), as normas processuais comuns do CPC/2015 se aplicam, inclusive, aos processos regidos 

por lei especial. É o caso, por exemplo, das citadas Leis n.o 9.868/1999 e n.o 9.882/1999 que 

regulam os processos de controle abstrato de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal 

Federal (STF). 

Esse é o entendimento adotado, inclusive, pela jurisprudência do próprio Supremo 

Tribunal Federal em casos nos quais precisou socorrer-se às disposições do CPC para dar fim à 

controvérsia suscitada em controle concentrado de constitucionalidade.  

A título exemplificativo, cite-se a Medida Cautelar na ADI n.o 5.316/DF, Relator Min. 

Luiz Fux, na qual, ao analisar a viabilidade da concessão de liminar ao caso concreto, entendeu a 

Corte Suprema ser plenamente aplicável, de modo subsidiário, o artigo 327 do NCPC a um 

procedimento objetivo de controle de constitucionalidade. 

No caso, ao defender a norma impugnada, a Advocacia-Geral da União (AGU) 

afirmou não ser possível conhecer do segundo pedido formulado pela Associação dos 

Magistrados Brasileiros (AMB), sustentando a impossibilidade de se admitir a formulação de 

pedido típico de Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) em sede de ADI. 

Rejeitando tal argumento, o Ministro Relator Luiz Fux afirmou que, em virtude de a 

Lei n.o 9.868/1999 não tratar diretamente quanto ao tema (cumulação de ações/pedidos), 

aplicáveis seriam as disposições do Código de Processo Civil, na medida em que fixa requisitos 

compatíveis com o rito especial da ADI. 
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Verifica-se, portanto, que, havendo compatibilidade material, formal e valorativa, as 

normas comuns previstas pelo CPC poderão ser utilizadas em procedimentos regidos por leis 

especiais, como é o caso do Controle Abstrato de Constitucionalidade. 

Contudo, para se perquirir a real compatibilidade, faz-se necessária uma análise 

aprofundada de ambos os institutos, tendo por base seus requisitos, procedimentos e objetivos 

peculiares, comparando-os entre si para identificar eventuais convergências, sem se olvidar, 

porém, conforme leciona Oliveira, C., que o trabalho hermenêutico de interpretação das normas 

processuais não deve  

jamais esquecer as linhas mestras do sistema constitucional, suas garantias e princípios, 

normas valorativas primaciais para a concretização de conceitos jurídicos 

indeterminados, preenchimento de lacunas e interpretação em geral da lei processual. 

(OLIVEIRA, C. 2006, p. 78) 

Contextualizado e delimitado o que se pretende discutir, passa-se, então, à efetiva 

análise comparativa dos institutos. 
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3 A COMPATIBILIDADE PRÉ-PROCESSUAL DOS INSTITUTOS 

Expostos os conceitos básicos que envolvem a discussão, é prudente que se inicie a 

análise de compatibilidade entre os institutos da estabilização de tutela antecipada e das medidas 

cautelares em procedimentos de controle abstrato de constitucionalidade a partir dos requisitos 

elencados pelo Código de Processo Civil para a formação de uma decisão apta a estabilizar-se. 

Segundo o Código de Processo Civil de 2015, a estabilização da tutela antecipada 

depende de, basicamente, dois requisitos gerais: (1) a concessão de uma tutela antecipada 

requerida em caráter antecedente; e (2) a não interposição de recurso pelo réu em face da decisão 

concessiva4.  

O primeiro requisito se subdivide em três: a necessidade de que a tutela concedida 

seja antecipada (satisfativa); a imprescindibilidade de que a tutela se paute na urgência; e o 

obrigatório requerimento de maneira antecedente. 

 

3.1 A necessidade de uma tutela satisfativa 

O art. 304 do CPC indica que a estabilização de tutela só é cabível quando a medida 

houver sido deferida na forma do art. 303, caput, ou seja, a tutela provisória que visa antecipar os 

resultados esperados pelo provimento jurisdicional final, denominada pelo Novo Código como 

Tutela Antecipada. 

Ao discorrer quanto ao tema, Alvim afirma que 

a antecipação dos efeitos da tutela tem natureza satisfativa, no sentido de que antecipa 

no tempo a entrega do bem da vida almejado pela parte que requer. Através do 

deferimento de uma medida antecipatória, são trazidos para o início do processo efeitos 

que só viriam a existir quando da prolação da sentença favorável. (ALVIM, 2019, p. RB-

17.2) 

O legislador optou por não admitir a estabilização de tutelas eminentemente 

cautelares, ou seja, aquelas que visam garantir a eficácia e a utilidade da decisão final do 

processo diante de uma situação de urgência, caracterizada pelo perigo de dano ou de risco ao 

                                                           
4 Alguns autores, como Arruda Alvim (2019) e Daniel Mitidiero (2016), acrescentam, ainda, o pedido expresso do 

autor em valer-se do benefício de requerer a tutela antecipada de urgência de modo antecedente (art. 303, § 5º), 

contudo, há que se reconhecer que tal pretensão é consequência lógica do instituto da estabilização, já que o “caput” 

do art. 304 do CPC expressamente indica que a tutela deverá ter sido concedida nos termos do art. 303, o que já 

pressupõe a indicação do pedido de valer-se do benefício. 
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resultado útil do processo, que, caso não seja contornada no momento, possa vir impedir a 

apreciação posterior de alguma prova, algum fato ou até mesmo de uma das partes, causando, 

assim, violação à inafastabilidade da efetiva tutela jurisdicional (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88). 

O Código cita, como exemplo de medidas cautelares, o arresto, o sequestro, o 

arrolamento de bens, o registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida 

idônea para assegurar o direito ameaçado (art. 301). 

Na verdade, como o legislador não afirmou expressamente ser incabível a 

estabilização de uma medida cautelar5, há certa discussão doutrinária quanto à possibilidade ou 

não de sua estabilização. Essa discussão decorre da problemática distinção entre o que seriam 

tutelas antecipadas (satisfativas) e o que seriam tutelas cautelares (conservativas). 

Isso porque, segundo Vasconcelos, R. (2018), em virtude da tardia introdução da 

tutela antecipada (satisfativa) ao Código de Processo Civil de 1973 – fato que só veio a ocorrer 

com a edição da Lei n.º 8.952/1994 –, embora já houvesse certo debate doutrinário quanto à 

distinção entre as tutelas cautelares e satisfativas, permaneciam em vigor as disposições do CPC 

de 1973, que denominavam de cautelares medidas que, na verdade, ostentavam natureza 

satisfativa. 

Visando adequar o Código de Processo Civil à nova base doutrinária que diferenciava 

os institutos, explica Vasconcelos, R. (2018) que a Lei n.º 10.444/2002 modificou o CPC/1973, 

acrescentando o § 7º ao art. 273, de modo a admitir a fungibilidade entre as tutelas, já que 

permanecia a dificuldade em distingui-las, e esse problema não poderia prejudicar as partes que 

as requeressem equivocadamente. 

A fungibilidade introduzida em 2002 foi mantida no Novo Código de Processo Civil, 

conforme se nota do parágrafo único do art. 305 ao determinar que, caso o juiz considere, no caso 

em questão, que a tutela cautelar requerida em caráter antecedente possui, na verdade, finalidade 

satisfativa, a ação deverá, então, observar o rito das tutelas antecipadas requeridas em caráter 

antecedente. 

Analisando a importância da distinção entre as medidas para a estabilização da tutela, 

Theodoro Júnior e Andrade (2012) concluem que 

                                                           
5 O raciocínio que conclui pela impossibilidade decorre, além dos aspectos materiais e valorativos, da própria 

referência que o caput do art. 304 – que trata da estabilização – faz à tutela concedida nos termos do art. 303, que, no 

caso, é a tutela antecipada satisfativa. 
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A diferenciação entre ambas as medidas leva a importante consequência de ordem 

prática: as regras de estabilização da tutela de urgência, em princípio, não valem para a 

cautelar, já que esta, ao acautelar o direito material, o faz temporariamente até que este 

possa ser satisfeito no processo principal: é difícil vislumbrar que a cautelar possa ser 

estabilizada neste caso, subsistindo indefinidamente seus efeitos (v.g., arresto que 

subsista por tempo indeterminado, retirando o bem da disposição do devedor, sem 

permitir, entretanto, a satisfação do direito material do credor). (THEODORO JÚNIOR; 

ANDRADE, 2012, p. 14)  

Por outro lado, os que defendem a possibilidade afirmam que, como as medidas 

cautelares e as satisfativas são espécies de um mesmo gênero (tutela provisória), não há como se 

negar a possibilidade de estabilização das medidas cautelares. 

Embora haja certa discussão doutrinária, não há como deixar de se reconhecer que a 

opção do legislador foi clara: a estabilização só se aplica às tutelas satisfativas. Isso porque, 

sendo as tutelas conservativas naturalmente vinculadas à existência posterior de um processo de 

cognição exauriente, é inconcebível a produção de seus efeitos definitivamente, sem que se 

possa, enfim, conceder às partes o direito à tutela final. 

É o que se depreende da leitura de Neves: 

a estabilização da tutela de urgência prevista no art. 304 do Novo CPC não se aplica à 

tutela cautelar, sendo nesses termos importante o juiz, no pedido de tutela de urgência 

antecedente, distinguir a tutela cautelar e a tutela antecipada. É verdade que essa 

distinção só terá impacto prático se os requisitos para a estabilização estiverem presentes 

no caso concreto, mas a partir desse preenchimento será imprescindível a distinção entre 

tutela antecipada (se estabilizará, gerando a extinção do processo) e tutela cautelar (o 

processo seguirá normalmente, nos termos da lei). (NEVES, 2018, p. 501) 

Ademais, predomina o entendimento de que a tutela cautelar, por sua própria natureza 

conservativa, não gera a efetiva satisfação da pretensão deduzida pela parte em juízo. Esse 

entendimento foi inserido na doutrina processualista brasileira a partir das lições de Ovídio 

Baptista da Silva, precursor da chamada Teoria da Ação Cautelar, à época totalmente 

contramajoritária perante a doutrina especializada.  

Ao dispor quanto à distinção entre a tutela cautelar e a satisfativa, Silva afirmava: 

Eu entendo o processo cautelar como uma forma de tutela, uma forma de proteção 

jurisdicional que deve assegurar, que deve proteger cautelarmente sem jamais satisfazer 

o direito acautelado. Então eu contraponho tutela cautelar à tutela satisfativa. Para mim, 

aquilo que satisfaz vai além da simples segurança, da mera segurança, como forma de 

tutela somente de segurança. (SILVA, 1990, p. 2) 
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É imperioso concluir, portanto, que eventual estabilização da tutela cautelar não 

produziria o principal efeito pretendido pelo legislador ao introduzir o instituto da estabilização: 

satisfazer o direito pretendido, em caso de não irresignação do demandado, de modo antecipado, 

sem a necessidade de um longo processo de conhecimento. 

Assim entende Neves: 

Ainda que a tutela cautelar não tenha mais autonomia formal, entendo que continua a ser 

acessória da tutela definitiva, de forma que não teria qualquer sentido lógico ou jurídico 

a estabilização de uma tutela acessória meramente conservativa. Afinal, com a concessão 

da medida cautelar o direito da parte não estará satisfeito, não havendo sentido falar-se 

em sua estabilização. (NEVES, 2018, p. 522) 

A título exemplificativo, imagine-se uma decisão cautelar de bloqueio de valores na 

conta bancária de um devedor para garantir a efetividade de eventual execução. Se essa decisão 

pudesse se estabilizar, adquirindo, após o prazo de impugnação (art. 304, caput) e de ajuizamento 

de ação de exaurimento de cognição (§ 5º do art. 304), definitividade e imutabilidade6, o 

requerente da medida cautelar em nada se beneficiaria com a determinação do juízo, já que o 

crédito bloqueado ficaria indisponível definitivamente, jamais sendo transferido ao patrimônio do 

exequente. Em suma, o executado seria privado de seus bens, de modo definitivo, e o exequente 

não teria seu crédito satisfeito. 

Foi com esse raciocínio em mente que o Fórum Permanente de Processualistas Civis 

produziu seu Enunciado n.º 420: “Não cabe estabilização de tutela cautelar”. 

Quanto aos efeitos da discussão no âmbito dos procedimentos de controle abstrato de 

constitucionalidade, cabem os seguintes apontamentos. 

Primeiro, cumpre registrar que as medidas cautelares nos procedimentos de controle 

abstrato se fundamentam, basicamente, nos mesmos requisitos exigidos pelo CPC para as tutelas 

provisórias de urgência: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Contudo, conforme aponta 

Fernandes (2017), o Supremo Tribunal Federal já concedeu medida cautelar pautada em critérios 

de conveniência, como é o caso da ADI n.º 2.314 MC/RJ. 

                                                           
6 Características posteriormente aprofundadas. 
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Muito embora a redação da Lei n.º 9.868/1999 utilize a nomenclatura “medida 

cautelar”7, nem sempre o requerente pretende, de fato, obter uma medida conservativa. Muitas 

das vezes o que ele pretende é a antecipação do resultado útil do processo, de modo 

inegavelmente satisfativo. Segundo Neves: 

Parece claro que a pretensão do autor com a chamada “medida cautelar” prevista nos 

artigos já mencionados é a declaração imediata de ineficácia da lei ou ato normativo 

impugnado, o que inclusive vem confirmado pelo art. 11, § 1º, da Lei 9.868/1999. Sendo 

a ineficácia uma consequência prática da declaração de inconstitucionalidade, a chamada 

“medida cautelar”, na realidade, atua como “tutela antecipada”, antecipando os efeitos 

executivos da tutela pretendida em sede principal. (NEVES, 2013, p. 30) 

Parece razoável, então, entender que a medida cautelar na ADI é eminentemente 

satisfativa, já que, conforme o § 2º, do art. 11, da Lei n.º 9.868/99, um dos efeitos da cautelar é, 

salvo manifestação em contrário, tornar aplicável a legislação anterior, declarando, no momento, 

a inconstitucionalidade da lei impugnada. 

Neves complementa: 

Esse entendimento acaba sendo refletido na praxe forense, já que é comum constar da 

petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade um pedido de liminar, que, quando 

utilizado como espécie de tutela de urgência – como parece ser o caso –, é tutela de 

urgência satisfativa, exatamente com a mesma função da tutela antecipada. Existem, 

inclusive, decisões do Supremo Tribunal Federal deferindo a liminar pleiteada, sem a 

indicação expressa à “medida cautelar” prevista em lei. (NEVES, 2013, p. 30) 

O mesmo ocorre com as liminares concedidas em ADPF, já que, conforme o § 3º, do 

art. 5º, da Lei n.º 9.882/99, ao, via de regra, suspender o andamento de processos, impedir os 

efeitos de decisões que veiculem a norma impugnada e adotar outras medidas liminares que 

apresentem relação com a matéria questionada, o Supremo Tribunal Federal está afirmando, 

indireta e temporariamente, que a lei viola preceito fundamental, e, por isso, não deve ser 

aplicada. 

Porém, no que toca às cautelares deferidas em ADOs e ADCs, transparece uma 

essência conservativa, já que consistem, segundo o § 1º do art. 12-F e o art. 21, ambos da Lei n.º 

9.868/99, em regra, na suspensão da aplicação do ato impugnado ou na suspensão dos processos 

                                                           
7 Interessante notar que, ao contrário da Lei n.º 9.868/1999, o legislador optou por adotar a expressão “medida 

liminar” no que toca ao procedimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), regulado 

pela Lei n.º 9.882/1999. 
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judiciais ou administrativos que deles os tratam, visando, com isso, resguardar a utilidade do 

provimento final do Supremo.  

É interessante consignar, contudo, que parcela respeitável da doutrina8 e algumas 

decisões do Supremo Tribunal Federal9 vêm considerando cabível a antecipação dos efeitos da 

decisão final por ocasião de concessão de medida cautelar em sede de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão total. Cabe recordar, porém, que referido efeito se trata da 

declaração de situação de mora, com determinação de prática do ato pelo responsável pela 

omissão, jamais de atuação legislativa pelo STF. 

Assim, no que toca à necessária tutela antecipatória para eventual estabilização, há 

que se reconhecer a compatibilidade parcial do requisito com os procedimentos objetivos de 

controle de constitucionalidade, já que, conforme demonstrado, suas cautelares podem objetivar 

tanto a resguarda conservativa (tutela cautelar) quanto a satisfação antecipada (tutela satisfativa), 

passível, nesse último caso, de estabilização. 

 

3.2 A necessidade de uma tutela de urgência 

Prosseguindo à análise de compatibilidade, o CPC apresenta, ainda, outro requisito 

imprescindível à estabilização: a necessidade de que a tutela antecipada se funde na urgência. 

Ao reorganizar o instituto da tutela sumária, o Novo CPC adotou o termo Tutela 

Provisória como nomenclatura de gênero, tendo como espécies a tutela de urgência e a tutela de 

evidência (art. 294, caput). 

Segundo extrai-se do art. 300, caput, do CPC, a urgência que caracteriza a primeira 

espécie de tutela provisória se fundamenta, basicamente, na probabilidade do direito (fumus boni 

iuris) e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).  

Por outro lado, a tutela de evidência se caracteriza por situações expressamente 

previstas em lei10 nas quais a parte, tendo manifesta probabilidade de seu direito (fumus boni 

iuris), se vê ameaçada de sofrer injustiça – diante do longo período de transcurso do processo – 

                                                           
8 Como Bernardo Gonçalves Fernandes (2017). 
9 Como a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n.º 24. 
10 E aqui cabe registrar o entendimento de parcela da doutrina, como Daniel Amorim Assumpção Neves (2018), que 

considera o rol de situações de evidência previsto pelo art. 311 do CPC meramente exemplificativo, já que existem, 

no ordenamento jurídico, outras situações de evidência, como a liminar nas ações possessórias, por exemplo. 
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em virtude de um comportamento resistivo abusivo da parte contrária (inciso I do art. 311) ou por 

possuir farta prova do direito pretendido (incisos II, III e IV do art. 311).  

Analisando a pretensão viabilizada por uma tutela de evidência, Theodoro Júnior 

esclarece que 

O que se tem em mira, nessa modalidade de tutela provisória, não é afastar o perigo de 

dano gerado pela demora do processo, é eliminar, de imediato, a injustiça de manter 

insatisfeito um direito subjetivo, que, a toda evidência, existe e, assim merece a tutela do 

Poder Judiciário. (THEODORO JÚNIOR, 2018, p. 648) 

Pode-se afirmar, com isso, segundo Gonçalves, M. (2017), que a tutela de evidência 

viabiliza, diante de uma notável probabilidade do direito deduzido em juízo, uma inversão do 

natural ônus de aguardar o transcurso completo e a decisão final do processo, que, em regra, é, 

logicamente, atribuído ao autor da demanda. 

Nota-se, então, que a tutela de evidência dispensa o requisito do periculum in mora, 

conforme leciona Theodoro Júnior (2018, p. 726) ao afirmar que “O que distingue a tutela da 

evidência das medidas de urgência é a desnecessidade do periculum in mora (art. 311, caput). 

Este pode favorecer o seu deferimento, mas não é requisito indispensável”. 

Assim, é imperioso reconhecer, por consequência, que as tutelas de evidência são 

naturalmente satisfativas (antecipatórias), não cautelares. Isso porque, se não há a necessidade de 

perigo na demora, não há situação que necessite ser assegurada cautelarmente. Nesse sentido, 

lecionam Marinoni, Arenhart e Mitidiero (2017, p. 136): “A “tutela provisória de urgência” pode 

ser “cautelar ou antecipada” (isto é, satisfativa, art. 294, parágrafo único), ao passo que a tutela da 

evidência é sempre satisfativa (art. 311)”. 

Contudo, conforme bem pontua Theodoro Júnior (2018, p. 726-727), “Não se pode, 

nada obstante, ser radical a ponto de se negar, em caráter absoluto, o cabimento de eventual 

medida cautelar, dentro da sistemática da tutela de evidência”. 

Quanto à estabilidade, é importante notar que a estrutura adotada pelo legislador no 

Novo Código não transparece qualquer possibilidade de estabilização de uma tutela de evidência, 
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já que, ao dispor sobre o instituto, expressamente fez referência à tutela concedida nos termos do 

art. 303, caput, que dispõe quanto à tutela fundamentada na urgência, não na evidência11. 

Há, contudo, parcela minoritária da doutrina que admite, excepcionalmente, a 

estabilização das tutelas de evidência. Nesse sentido, segundo Neves: 

O mesmo, entretanto, não se pode dizer da tutela provisória da evidência, que a exemplo 

da tutela antecipada tem natureza satisfativa. Nesse caso o legislador parece ter dito 

menos do que deveria, porque as mesmas razões que o levaram a criar a estabilização da 

tutela antecipada indiscutivelmente aplicam-se à tutela de evidência. (NEVES, 2018, p. 

522) 

Rebatendo esse entendimento, Vasconcelos, A. e Vasconcelos, M. afirmam que 

Parte da doutrina, ainda, entende por bem estender essa abrangência também para a 

tutela de evidência. Em nosso entender, isso não seria possível pelo mesmo motivo já 

explicitado: a parte tem o direito de obter decisão definitiva, baseada em cognição 

exauriente, de modo que, se procedeu à formulação do pedido principal, não quer se 

limitar à mera estabilização baseada em cognição sumária. (VASCONCELOS, A; 

VASCONCELOS, M., 2018) 

Conforme se verá adiante, o CPC exige, também, para que haja a estabilização da 

medida, que seu requerimento seja formulado em caráter antecedente. Por ausência de previsão 

legal, não há possibilidade de requerimento antecedente de uma tutela de evidência, já que, 

abarcando o entendimento doutrinário dominante, as hipóteses de evidência previstas pelo art. 

311 do CPC demandam a existência de uma ação principal. É o que entende Theodoro Júnior: 

A tutela da evidência pressupõe, por sua própria natureza, demanda principal já ajuizada, 

pois é por meio da dedução da pretensão em juízo, com todos os seus fundamentos e 

suas provas disponíveis que se pode avaliar a evidência do direito da parte sobre o qual a 

medida provisória irá recair. (THEODORO JÚNIOR, 2018, p. 725) 

Oportuno registrar, contudo, o entendimento doutrinário que defende a posição 

contrária, qual seja, a possiblidade de requerimento antecedente de uma tutela de evidência. Nas 

palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero: 

o pedido de tutela antecipada antecedente está, segundo o texto legal, limitado à 

urgência à propositura da ação, ficando excluída a possibilidade de tutela antecipada 

antecedente – e, portanto, estável – nos casos de tutela da evidência. Do ponto de vista 

técnico, nada obstaria a possibilidade de tutela da evidência antecedente, como mostra a 

                                                           
11 Cabe registrar o interessante entendimento apresentado por Gomes (2018) que admite negócio jurídico processual 

entre as partes que viabilize a estabilização de uma tutela de evidência, já que seria muito mais fácil à parte ré se 

convencer, diante de alguma das situações de evidência, que o litígio é desnecessário. 
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experiência do référé provision francês (art. 809, Code de Procédure Civile); porém, 

intencionalmente ou não, nosso legislador parece ter optado por limitar a tutela 

antecipada antecedente aos casos de urgência. A opção, por óbvio, não merece respaldo. 

O ônus do tempo do processo não pode ser atribuído àquele que aparentemente tem 

razão. Por isso, examinando o regime da tutela antecipada antecedente à luz da garantia 

fundamental da tempestividade da jurisdição, evidencia-se a necessidade de se 

interpretar extensivamente o contido no art. 303, do CPC, de modo a abarcar também, 

por analogia, as tutelas da evidência. (MARINONI; ARENHART; MITIDIERO, 2017, p. 

146) 

Em que pese a relevância da discussão, verifica-se não haver maiores consequências 

práticas no que toca à sua aplicabilidade perante o controle abstrato de constitucionalidade, já 

que, conforme mencionado, as hipóteses de evidência – no sentido adotado pelo CPC – devem 

ser expressamente previstas em lei, e, no caso dos procedimentos objetivos de controle de 

constitucionalidade, não há qualquer disposição a respeito. 

Muito embora os dispositivos que regulamentam o procedimento referente à ADI, 

ADC e ADPF não expressamente indiquem o(s) fundamento(s) de suas medidas cautelares – em 

que pese já se ter demonstrado que todas as cautelares em tais procedimentos pautam-se no fumus 

boni iuris e no periculum in mora –, o art. 12-F da Lei n.º 9.868/99 dispõe que o Supremo 

Tribunal Federal poderá, em caso de excepcional urgência e relevância da matéria, conceder 

medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO). 

E nem há que ser diferente, já que, se os procedimentos de controle abstrato de 

constitucionalidade exercem a função primordial de garantir o direito difuso a um ordenamento 

jurídico íntegro e coeso em relação à Constituição Federal, não se pode cogitar o deferimento de 

medida cautelar – em algumas ocasiões, monocraticamente – pautada em comportamentos 

abusivos de resistência de uma das partes ou na existência de farta prova da pretensão deduzida. 

Isso se dá pelo fato de que em tais procedimentos não são colocadas em discussão 

pretensões subjetivas, facilmente comprovadas por meio de documentos, depoimentos, perícias 

etc. As pretensões veiculadas no controle abstrato de constitucionalidade envolvem um bem 

maior, um interesse difuso que demanda o necessário debate jurídico, social, político e 

econômico para que se chegue à esperada decisão justa garantida pelo devido processo 

constitucional. 

Conclui-se, então, que, embora admitam medidas cautelares de urgência, não há 

qualquer possibilidade de concessão de medida cautelar pautada em evidência de direito nos 
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procedimentos objetivos de controle de constitucionalidade, o que afasta, novamente, o raciocínio 

que admite eventual estabilização em tais ações. 

 

3.3 O necessário requerimento antecedente 

Por fim, o Código de Processo Civil exige que a tutela antecipada de urgência seja 

requerida em caráter antecedente, na forma de seu art. 30312. 

A possibilidade de requerimento antecedente se dá pelo reconhecimento da existência 

de situações excepcionais de urgência que impossibilitam à parte requerente o tempo necessário à 

elaboração de uma petição inicial que obedeça rigorosamente às disposições do art. 319 do CPC. 

Assim, reconhece-se que, se o direito pretendido não for satisfeito com a maior brevidade 

possível, o processo tornar-se-á inútil, violando, consequentemente, a inafastabilidade e a 

efetividade da tutela jurisdicional. 

No que toca à estabilização, o fundamento pela necessidade de requerimento 

antecedente é claro: viabilizar, se atendidos os demais requisitos, a estabilização da decisão 

eventualmente concedida. Nesse sentido, leciona Theodoro Júnior que: 

A principal justificação para o procedimento detalhado pelos arts. 303 e 304 para a tutela 

antecipada requerida em caráter antecedente é a preparação para uma possível 

estabilização da medida provisória, capaz de abreviar a solução da controvérsia, 

evitando, assim, a continuidade do processo até a composição definitiva de mérito (art. 

304). O procedimento sumário, in casu, é franqueado ao autor, na esperança de que o 

demandado, diante do quadro em que a liminar foi requerida e executada, não se animará 

a resisti-la. Daí a previsão de estabilização da medida, sem instauração do processo 

principal e sem formação de coisa julgada. (THEODORO JÚNIOR, 2018, p. 699) 

A petição inicial de um requerimento de tutela antecipada em caráter antecedente 

deve conter, segundo o art. 303 do CPC, o requerimento da tutela antecipada e a indicação do 

pedido de tutela final, com breve exposição dos aspectos da lide e dos pressupostos de concessão 

da tutela de urgência. É evidente, contudo, que alguns dos requisitos previstos pelo art. 319 do 

CPC, caso sejam compatíveis com o rito antecedente, também deverão ser observados, como o 

endereçamento ao juízo competente e a qualificação das partes. 

                                                           
12 Há que se registrar, contudo, a existência de autores que criticam tal posição, admitindo a estabilização ainda que a 

tutela seja requerida de modo incidental. É o caso, por exemplo, de Humberto Theodoro Júnior (2018). 
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Importante questão alvo de divergência doutrinária é a suposta obrigatoriedade de 

aditamento da petição inicial pelo autor. Esse comando é extraído da leitura inicial do inciso I, do 

§ 1º, do art. 303, do CPC, que confere ao autor, após a concessão da tutela pretendida, o prazo de 

15 (quinze) dias – ou outro que o juiz fixar – para que seja aditada a Inicial, visando dar 

prosseguimento ao processo de conhecimento exauriente. Não havendo o aditamento, o processo 

será extinto sem resolução de mérito (§ 2º do art. 303). 

Em virtude da referência que o art. 304, caput, do CPC faz à tutela concedida nos 

termos do art. 303, alguns doutrinadores13 advogam a tese de que, ainda que o réu não impugne a 

decisão concessiva, gerando, assim, a estabilização da medida, o autor deverá, obrigatoriamente, 

aditar a Inicial, sob pena de extinção do feito. 

Esse entendimento é criticado por não se adequar ao fim pretendido pelo instituto da 

estabilização da tutela, já que, segundo Gomes, 

Essa leitura meramente literal dos dispositivos não se coaduna com o sistema no qual 

eles se inserem. É que a estabilização da tutela antecedente tem por finalidade 

justamente dispensar a parte autora de formular um pedido de tutela final quando, por 

uma omissão da parte demandada, esse pedido for prescindível. Não há nenhuma razão 

sistêmica ou lógica para exigir que a parte autora apresente uma petição inicial completa, 

especificando pedido e fundamentos que possivelmente nunca serão analisados pelo 

Poder Judiciário. (GOMES, 2018, p. RB-6.1) 

Acrescenta Gomes (2018, p. RB-6.1), ainda, que “A estabilização ocorre de pleno 

direito quando da não interposição do recurso, independendo de qualquer ato posterior, inclusive 

do aditamento da petição inicial, que não é um de seus requisitos”. 

Especificamente no que toca às ações de controle abstrato de constitucionalidade, não 

há qualquer disposição legal que autorize a redução dos requisitos mínimos da petição inicial.  

No caso da Lei n.º 9.868/99, seus arts. 3º, 12-B e 14 estabelecem os requisitos 

mínimos da petição inicial das ações que regulam (respectivamente, ADI, ADO e ADC), o 

mesmo ocorrendo com o art. 3º da Lei n.º 9.882/99 (ADPF).  

Contudo, cabe ressaltar, conforme leciona Neves (2013, p. 25), que “Ainda que o art. 

3º da Lei 9.868/1999 preveja alguns requisitos formais que a petição inicial deve conter, é 

imprescindível uma aplicação subsidiária do art. 28214 do CPC naquilo que não for incompatível 

                                                           
13 Como Bernardo Silva de Lima e Gabriela Expósito (2015). 
14 Correspondente ao art. 319 do Novo CPC. 
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com a natureza e procedimento da ação”. Essa interpretação é compatível, também, com os 

respectivos artigos referentes à ADO, ADC e ADPF, anteriormente citados. 

Assim, torna-se evidente a conclusão de que as ações de controle abstrato de 

constitucionalidade não admitem requerimento inicial de modo antecedente, na forma 

estabelecida pelo Código de Processo Civil para viabilizar eventual estabilização. 

E não há que se estranhar isso, já que, conforme anteriormente demonstrado, o 

controle de constitucionalidade exerce o importante papel de manter a ordem jurídica nacional 

em compatibilidade formal, material e valorativa com a Constituição da República, além de 

garantir a manutenção da própria forma federativa de Estado. 

Pela importância do interesse em discussão nesse tipo de procedimento jurisdicional, 

não há como se admitir a deflagração da ação por meio de uma petição inicial simplificada, já 

que tal fato poderia acarretar, no deslinde do feito, prejuízos irreparáveis à cognição a ser 

exercida pelo Supremo Tribunal Federal, caso, por algum motivo eventual, a Inicial simplificada 

não pudesse ser aditada15. 

Inviabilizar-se-ia, então, a obtenção da decisão final, desestabilizando a ordem 

jurídica até que um novo procedimento, desta vez com seus requisitos de aptidão inicial 

completos, seja instaurado e decidido, já que o STF também deve obediência ao princípio da 

inércia. 

 

3.4 A ausência de impugnação pelo demandado 

Além da necessidade de que a tutela tenha sido concedida nos termos do art. 303, 

caput, do CPC, o art. 304 estabelece, ainda, o segundo requisito geral de estabilização: a não 

interposição de recurso pelo réu em face da decisão que concedeu a tutela pretendida. 

Essa exigência decorre do fato de que, se o requerente, ao ajuizar a demanda 

antecedente, já optou por, eventualmente, dispensar a cognição exauriente e se contentar com a 

estabilização, e não houve qualquer resistência do demandado à sua existência e produção de 

efeitos, manifestando com isso, implicitamente, seu conformismo, não há qualquer razão prática 

                                                           
15 Segundo Paolinelli (2019), no caso dos procedimentos de Controle Abstrato de Constitucionalidade, o aditamento 

da Inicial tornar-se-ia obrigatório, como consequência lógica da impossibilidade de desistência em tais ações (art. 5º, 

12-D e 16 da Lei 9.868/99). 
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que justifique o prosseguimento do feito, já que ambas as partes litigantes encontram-se 

satisfeitas. 

O legislador, contudo, quedou-se silente em expressamente indicar qual seria o 

recurso necessário a obstar a estabilização, deixando a cargo da doutrina a análise da questão. 

Segundo Neves (2018), o recurso a que fez referência o legislador só pode ser entendido como o 

Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC.  

Sendo o caso de agravo de instrumento e não havendo prazo específico fixado para a 

hipótese, o recurso deve ser interposto no prazo geral de 15 (quinze) dias, mesmo lapso temporal 

que, em regra, dispõe o autor para aditar sua Inicial com vistas ao provimento final (inciso I, do § 

1º, do art. 303, do CPC). 

Importante registrar, ainda, que a adoção da expressão recurso pelo legislador causou 

novos embates doutrinários e, mais recentemente, jurisprudenciais, já que, num primeiro 

momento, há uma tendência do intérprete em conferir-lhe interpretação restritiva, de modo a se 

considerar apenas a interposição do recurso de agravo de instrumento como meio apto a obstar a 

estabilização. 

Essa impressão inicial, contudo, é alvo de crítica da doutrina processualista 

majoritária, em virtude do fato de que, em análise teleológica e sistemática do instituto da 

estabilização de tutela, verifica-se que o que o legislador pretendeu com sua inserção no sistema 

processual pátrio foi dar maior valor às manifestações de vontade das partes envolvidas no litígio, 

seja por meio de condutas comissivas ou, no caso, omissivas. Nesse sentido, posiciona-se Neves: 

Poderia o dispositivo prever qualquer espécie de resistência, inclusive a meramente 

incidental oferecida perante o juízo que concedeu a tutela antecipada. Não tem sentido a 

legislação obrigar o réu a recorrer quando na realidade ele pretende somente se insurgir 

no próprio grau jurisdicional onde foi proferida a decisão. É a própria lógica do sistema 

que aponta nessa direção porque a própria razão de ser da estabilização é o réu deixar de 

se insurgir contra a tutela provisória concedida. Por outro lado, se o objetivo do sistema 

é a diminuição do número de recursos, a interpretação literal do art. 304, caput, do Novo 

CPC, conspira claramente contra esse intento. Resta ao intérprete dizer que onde se lê 

"recurso'' deve se entender "impugnação”, criticando-se o legislador por ter preferido a 

utilização de espécie (recurso) em vez do gênero (impugnação). (NEVES, 2018, p. 524) 

Por outro lado, o entendimento contrário se pauta, basicamente, na interpretação 

literal do dispositivo, que expressamente adota o termo recurso, afastando, portanto, a atribuição 
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de efeitos recursais a qualquer outra manifestação de insurgência não prevista no rol taxativo de 

recursos propriamente ditos. Nesse sentido, advoga Gomes: 

É por isso que somente pode impedir a estabilização da tutela antecipada a interposição 

do recurso cabível, que, nos termos do art. 1.015, I, do CPC/15, é o agravo de 

instrumento, o qual, como era de se esperar, encontra-se definido como recurso no art. 

994, II, do mesmo Código. Nada além disso, por expressa opção legal, pode obstar a 

estabilização da tutela antecipada concedida no procedimento antecedente. (GOMES, 

2018, p. RB-2.8) 

Quanto à jurisprudência, por ocasião do julgamento do REsp 1.760.966/SP, a Terceira 

Turma do Superior Tribunal de Justiça se manifestou sobre a questão, considerando que não 

necessariamente deveria haver a interposição do recurso de agravo de instrumento para obstar a 

estabilização, admitindo que qualquer insurgência do réu – no caso julgado, uma contestação – se 

prestasse a impedir o efeito do art. 304. Registre-se interessante trecho do julgado:  

É de se observar, porém, que, embora o caput do art. 304 do CPC/2015 determine 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", a leitura que deve ser feita do 

dispositivo legal, tomando como base uma interpretação sistemática e teleológica  do 

instituto, é que a estabilização somente ocorrerá se não  houver  qualquer  tipo  de 

impugnação pela parte contrária, sob pena  de  se  estimular  a  interposição  de agravos 

de instrumento, sobrecarregando desnecessariamente os Tribunais, além do ajuizamento 

da  ação autônoma, prevista no art. 304, § 2º, do CPC/2015, a fim de rever, reformar ou 

invalidar a tutela antecipada estabilizada. (BRASIL, 2018) 

Contudo, em recentíssimo julgado16, em decisão tomada por maioria de votos, a 

Primeira Turma da Corte Superior adotou posicionamento diverso, se filiando à corrente 

restritiva, exigindo, então, a interposição do recurso de agravo de instrumento. Em seu voto 

vencedor, a Ministra Regina Helena Costa apresentou, dentre outros, os seguintes fundamentos: 

Não merece guarida o argumento de que a estabilidade apenas seria atingida quando a 

parte ré não apresentasse nenhuma resistência, porque, além de caracterizar o 

alargamento da hipótese prevista para tal fim, poderia acarretar o esvaziamento desse 

instituto e a inobservância de outro já completamente arraigado na cultura jurídica, qual 

seja, a preclusão.  

Isso porque, embora a apresentação de contestação tenha o condão de demonstrar a 

resistência em relação à tutela exauriente, tal ato processual não se revela capaz de evitar 

que a decisão proferida em cognição sumária seja alcançada pela preclusão, 

considerando que os meios de defesa da parte ré estão arrolados na lei, cada qual com 

sua finalidade específica, não se revelando coerente a utilização de meio processual 

diverso para evitar a estabilização, porque os institutos envolvidos – agravo de 

instrumento e contestação – são inconfundíveis. (BRASIL, 2019) 

                                                           
16 REsp 1.797.365/RS. 
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Em que pese tais fundamentos, parece inegável, a partir de uma visão 

constitucionalista do processo, que restringir-se a forma de insurgência do réu unicamente à 

interposição de agravo de instrumento representa um engessamento do processo, tornando-o 

rígido ao ponto de, em algumas situações, impedir a efetiva tutela jurisdicional, gerando patente 

violação à inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88). 

Ainda quanto ao tema, acrescenta Neves (2018) que a simples interposição do recurso 

(ou qualquer irresignação manifesta) impede a estabilização da tutela, não havendo que se falar 

em necessário conhecimento e provimento do Agravo17. 

Não interposto o recurso (ou, conforme exposto, manifestada qualquer insurgência) 

pelo réu em face da decisão concessiva, a tutela é estabilizada (art. 304, caput) e o processo será 

extinto (§ 1º do art. 304), conforme se analisará de modo aprofundado adiante. 

Em paralelo ao rito dos procedimentos de controle abstrato de constitucionalidade, o 

requisito da não impugnação pelo demandado apresenta alguns pontos que merecem atenção. 

O primeiro decorre da constatação lógica de que o recurso que obsta a estabilização 

deverá ser interposto por uma das partes que integram a relação jurídica processual. Contudo, 

atualmente, prevalece na doutrina o entendimento de que as ações de natureza objetiva não se 

compatibilizam com a existência de partes propriamente ditas, já que não representam um meio 

de tutela de direitos de natureza subjetiva, não havendo que se falar, portanto, em litígio entre 

sujeitos interessados na defesa de seus direitos individuais. Nesse sentido, conforme Clève: 

inaugurando a ação direta genérica um ‘processo objetivo’, nela não há, propriamente, 

partes. Não há, afinal, aqui, um processo, ‘no qual as partes litigam pela defesa de 

direitos subjetivos ou pela aplicação de direito subjetivamente relevante’. Há, pois, 

partes meramente formais. Embora seja possível falar-se em legitimidade ativa e passiva 

(como se tem feito ao longo desta manifestação opinativa), é preciso fazer uso dessas 

categorias processuais com certa dose de reserva. É que a ação direta de 

inconstitucionalidade não será proposta contra alguém, mas antes em face de um ato 

normativo apontado como ilegítimo do ponto de vista constitucional. (CLÈVE, 2015) 

É por esse motivo que, nos procedimentos de controle abstrato de 

constitucionalidade, o relator notificará o(s) responsável(eis) pela norma impugnada para que lhe 

preste(m) informações, não que apresente(m) defesa (arts. 6º das Leis n.º 9.868/99 e 9.882/99). 

                                                           
17 Esse entendimento é, inclusive, disposto no Enunciado n.º 28 da ENFAM. 
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Acrescente-se, que, além de inexistirem partes, inexiste lide propriamente dita, já que 

os sujeitos processuais envolvidos na demanda não exercem pretensão resistida. Nesse sentido, 

leciona Clève ao tratar da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI): 

Trata-se, porém, de ação que inaugura um “processo objetivo”. Um “processo” que se 

materializa, do mesmo modo que os demais, como instrumento da jurisdição 

(constitucional concentrada); por meio dele será solucionada uma questão constitucional. 

Não pode ser tomado, entretanto, como meio para a composição de uma lide. É que, 

sendo “objetivo”, inexiste lide no processo inaugurado pela ação direta genérica de 

inconstitucionalidade. Não há, afinal, pretensão resistida. (CLÈVE, 2015) 

Assim, não havendo propriamente uma parte ré em tais procedimentos objetivos, não 

há como se condicionar a estabilização da medida cautelar deferida à inexistência de recurso pela 

parte afetada pela decisão, já que sequer há a existência de uma parte (strictu sensu) apta a 

recorrer do decidido em defesa de um interesse subjetivo18. 

Cumpre analisar, também, no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade, os 

efeitos da anteriormente mencionada divergência quanto ao termo recurso empregado pelo 

legislador processual no caput do art. 304 do CPC. 

Se adotado o entendimento restritivo, ou seja, aquele que condiciona a não 

estabilização à interposição única e exclusivamente do recurso de agravo de instrumento, 

verifica-se que não há terreno apto à aplicação subsidiária do instituto ao controle abstrato de 

constitucionalidade. 

Isso porque, nesses procedimentos, as hipóteses de cabimento de recursos são ainda 

mais restritas do que as previstas pelo CPC para o procedimento subjetivo, existindo previsão de 

agravo de instrumento apenas em face da decisão de rejeição liminar da petição inicial pelo 

Relator (art. 4º, parágrafo único, art. 12-C, parágrafo único e art. 15, parágrafo único, da Lei n.º 

9.868/99 e art. 4º, § 2º, da Lei n.º 9.882/99). Todas as outras hipóteses se referem ao agravo 

interno/regimental. 

A conclusão é parcialmente diferente se adotado o posicionamento que admite 

qualquer tipo de insurgência do demandado para obstar a estabilização. Se a medida cautelar for 

deferida pelo Plenário (art. 10, caput, e 12 da Lei n.º 9.886/9919), não há nenhum meio de se 

insurgir imediatamente contra a decisão. Se a medida cautelar for concedida monocraticamente 

                                                           
18 O tema será, no capítulo seguinte, analisado de modo aprofundado. 
19 Bem como os arts. 12-F, “caput” e 21, “caput”, da Lei n.º 9.868/99 e art. 5º da Lei 9.882/99. 
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pelo Presidente da Corte durante o período de recesso forense (art. 10, caput, primeira parte, da 

Lei n.º 9.868/99 c/c art. 13, inciso VIII, do RISTF), há a possibilidade de interposição de agravo 

interno (art. 317 do RIST). Por fim, se a decisão concessiva for oriunda do Relator (art. 21, inciso 

V, do RISTF e § 1º, do art. 5º, da Lei n.º 9.882/99), caberá, igualmente, agravo interno. 

Excepciona-se, contudo, a todos os casos supramencionados, a possibilidade de 

oposição de embargos de declaração. Nesse caso, a viabilidade de se caracterizar os embargos 

declaratórios como meio apto à manifestação de insurgência do demandado fica condicionada aos 

efeitos pretendidos com o recurso. 

Conforme leciona Neves (2018), se os embargos possuírem efeitos infringentes, por 

óbvio, deverão representar justa irresignação do réu, contudo, se forem tipicamente embargos 

para correção de erros materiais, complementações ou esclarecimentos, não poderão impedir a 

estabilização, já que, ainda que providos, a essência substancial da decisão permanecerá a 

mesma. 

Vê-se, então, que, no caso de interpretação extensiva do termo recurso, há, embora 

não em todas hipóteses de concessão da medida cautelar, a possibilidade de insurgência imediata 

do prejudicado pela decisão. 

Contudo, considerando que o direito de impugnação pelo réu deve-lhe ser garantido, 

obviamente, em todas as hipóteses nas quais haja a mínima possibilidade de estabilização – em 

respeito à sua garantia constitucional a um processo democrático, pautado no contraditório e na 

ampla defesa –, a ausência de instrumento claro, preciso e apto à manifestação de insurgência 

pelo demandado torna imperioso reconhecer que o rito dos procedimentos objetivos de controle 

de constitucionalidade não se adequa, nesse ponto, ao requisito estabelecido pelo art. 304, caput, 

do CPC20. 

Conclui-se, enfim, que os procedimentos objetivos de controle de constitucionalidade 

não possuem, por sua natureza e pelo seu rito especial, capacidade de cumprir os dois requisitos 

gerais exigidos pelo Código de Processo Civil para a estabilização da tutela antecipada, já que, 

embora admitam a concessão de medidas cautelares satisfativas de urgência, não autorizam seu 

                                                           
20 Observa-se que, com hipóteses tão limitadas de insurgência imediata, a estabilização dos efeitos da medida 

cautelar ocorreria praticamente de modo automático, o que viola o devido processo constitucional. 
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requerimento antecedente, bem como impossibilitam substancialmente o devido direito de 

impugnação da medida pelo sujeito passivo da demanda.  
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4 RITO PROCEDIMENTAL E COMPATIBILIDADE 

Muito embora já se tenha demonstrado que os procedimentos objetivos de controle de 

constitucionalidade não são capazes de cumprir os requisitos gerais exigidos pelo Código de 

Processo Civil para viabilizar a estabilização de suas medidas cautelares, é necessário, com fins 

de complementar a argumentação e a verificação sistemática, analisar, partindo do pressuposto de 

eventual satisfação dos requisitos anteriores, a possível compatibilidade entre o rito especial do 

controle abstrato de constitucionalidade e o rito procedimental previsto pelo CPC para ocorrer 

após a efetiva estabilização da tutela concedida. 

Com fins de delimitar os atos que sucedem a estabilização, cabe, preliminarmente, 

definir o exato momento em que a decisão se torna estável.  

Depreende-se da leitura do art. 304, caput, do CPC, que a tutela antecipada deferida 

se tornará estável após o transcurso do prazo concedido ao réu para impugnar a decisão 

concessiva. No caso, considerando-se a hipótese de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso I), o 

prazo será de 15 (quinze) dias. Findo o prazo e não manifestada qualquer irresignação, esse é o 

momento no qual a tutela se torna estável. 

 

4.1 A extinção do processo 

Transcorrido o prazo e estabilizada a medida, o § 1º, do art. 304, do Código de 

Processo Civil dispõe que o processo será, então, extinto. 

A redação do dispositivo legal não indica expressamente o(s) motivo(s) que 

embasariam a extinção, impossibilitando, portanto, a identificação precisa de qual a natureza 

jurídica do ato jurisdicional que extinguirá o processo, tarefa imprescindível à análise dos efeitos 

que serão por ele produzidos. 

Quanto ao tipo de ato jurisdicional, não há dúvidas de que o pronunciamento do juiz 

será uma sentença, já que promover-se-á o fim da fase de conhecimento do procedimento, nos 

exatos termos do § 1º, do art. 203, do CPC. 

É interessante consignar o raciocínio de Gomes, que assemelha a sentença que 

extingue o processo, na forma do § 1º do art. 304, com a sentença que põe fim à execução: 



38 
 

Isso porque ela declara a desnecessidade da prática de mais atos jurisdicionais. Veja-se: a 

decisão ora tratada será proferida na hipótese de, após ser concedida a tutela antecipada, 

o réu não interpor o competente recurso. Após o decurso do prazo recursal, o processo 

deverá ser extinto, conforme art. 304, § 1º, do CPC. A antecipação de tutela estará 

estabilizada, a prestação jurisdicional, ao menos por ora, concluída. Assim, a situação é 

de todo análoga a da execução extinta, por sentença, após ter sido satisfeito o crédito 

exequendo. (GOMES, 2018, p. RB-6.8) 

Contudo, no que toca à natureza jurídica da extinção (se haverá ou não resolução de 

mérito), há certa divergência doutrinária. Parcela da doutrina considera que o processo será 

extinto com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, já que o juiz, ao 

extinguir o feito, teria, inegavelmente, acolhido o pedido formulado pelo autor da ação21. 

Por outro lado, a aparente maioria dos estudiosos adota a tese de que o processo 

deverá ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso X, do CPC22, afastando 

o entendimento contrário de que houve procedência do pedido (de tutela antecipada) autoral com 

o fundamento de que o juiz, na verdade, não acolheu o pedido final que seria objeto do processo 

com cognição exauriente, já que, considerando o requerimento em caráter antecedente, só haveria 

indicação do pedido final no caso de aditamento da petição inicial pelo autor, nos termos do 

inciso I, § 1º, do art.303 do CPC23. 

Corroborando com esse entendimento, Neves acrescenta, ainda, que 

A decisão que concede a tutela antecipada não se confunde com a sentença que, depois 

dela, extingue o processo. Se a primeira é indubitavelmente urna decisão de mérito, a 

segunda certamente não o é, já que não acolhe ou rejeita qualquer pedido do autor, 

limitando-se a extinguir o processo. A sentença nesse caso é terminativa, devendo ser 

fundada no art. 485, X, do Novo CPC. (NEVES, 2018, p. 529) 

A extinção do processo, nos moldes previstos pelo § 1º, do art. 304, do Código de 

Processo Civil, não se compatibiliza com os fundamentos de existência dos procedimentos de 

controle abstrato de constitucionalidade, já que, ainda que se fosse possível chegar à tal fase do 

rito da estabilização, o interesse veiculado pelos procedimentos objetivos não é passível de ser 

                                                           
21 É o caso, por exemplo, de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (2017). 
22 É o caso de Daniel Amorim Assumpção Neves (2018), Humberto Theodoro Júnior (2018) e Elpídio Donizetti 

(2018). 
23 Conforme anteriormente demonstrado, segundo a doutrina majoritária, o aditamento não é obrigatório para 

viabilizar a estabilização. Contudo, no caso dos procedimentos de Controle Abstrato de Constitucionalidade, o 

aditamento da Inicial seria obrigatório, como consequência lógica da impossibilidade de desistência em tais ações 

(art. 5º, 12-D e 16 da Lei 9.868/99). 
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sepultado, de modo sumário, por uma decisão terminativa de extinção do processo sem resolução 

de mérito. 

E isso porque, segundo Barroso,  

O ordenamento jurídico é um sistema. Um sistema pressupõe ordem e unidade, devendo 

suas partes conviver de maneira harmoniosa. A quebra dessa harmonia deverá deflagrar 

mecanismos de correção destinados a restabelecê-la. O controle de constitucionalidade é 

um desses mecanismos, provavelmente o mais importante, consistindo na verificação da 

compatibilidade entre uma lei ou qualquer ato normativo infraconstitucional e a 

Constituição. (BARROSO, 2012, p. 19) 

Conforme já anteriormente demonstrado, tais procedimentos especiais não veiculam 

interesses subjetivos particulares, mas sim o interesse social difuso em ver a ordem jurídica 

nacional sempre em harmonia com os preceitos constitucionais que regem o Estado. Nas palavras 

de Neves (2013, p. 47): “o processo objetivo é espécie especial de processo coletivo, tendo como 

objetivo a defesa do direto difuso da coletividade a um sistema constitucionalmente coeso”. 

E é da natureza das pretensões deduzidas em tais procedimentos objetivos que 

decorrem os típicos efeitos erga omnes e vinculantes de suas decisões, cautelares ou definitivas. 

Todos, então, ainda que não inseridos diretamente no feito, são afetados por sua decisão. 

Assim, a extinção dos processos objetivos em virtude da inércia do requerido – que, 

conforme já exposto, sequer é tecnicamente um réu – produziria efeitos gerais, rompendo com o 

principal fundamento de existência da técnica da estabilização: a valorização da vontade 

subjetiva dos litigantes em um conflito entre particulares. 

A extinção sumária do processo objetivo de controle de constitucionalidade com 

produção de efeitos erga omnes condicionaria a harmonia do sistema jurídico ao “êxito 

processual” do sujeito passivo da demanda, já que, lhe incumbindo o ônus de impugnar a decisão 

concessiva para evitar a estabilização e, consequentemente, a extinção do processo, seria ele o 

responsável, em nome de todos os demais indivíduos submetidos à ordem jurídica nacional, por 

garantir a subsistência da razão de existir do controle de constitucionalidade. 

Ademais, pela natureza do procedimento, tem-se como consequência lógica o seu 

prosseguimento com vistas à cognição exauriente, já que o colegiado do Supremo Tribunal 

Federal deverá se manifestar, resolvendo ou não o mérito, sobre a situação veiculada nos autos, 

seja no caso de cautelar concedida monocraticamente pelo Relator ou pelo Presidente, seja no 
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caso de inexistência de pedido de medida cautelar24. É o que se depreende da leitura do art. 11, 

parte final, c/c art. 9º da Lei n.º 9.868/199925. 

A ausência de prosseguimento da ação ao Plenário promoveria, em determinados 

casos, violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88), bem como usurpação de 

competência do Tribunal pelo Relator ou pelo Presidente, já que sua decisão, ao se tornar estável, 

se revestiria com o manto da indiscutibilidade e imutabilidade, conforme se verá adiante. 

 

4.2 O procedimento de revisão, reforma ou invalidação da tutela estabilizada 

Após a extinção prevista pelo § 1º, o Código de Processo Civil, por meio dos §§ 2º, 4º 

e 5º de seu art. 304, dispõe acerca do procedimento para rever, invalidar ou reformar a tutela 

antecipada estabilizada. 

Segundo o § 2º do art. 304, tanto o autor quanto o réu do procedimento extinto 

poderão, no prazo fixado pela lei, propor uma ação com o objetivo de rever, reformar ou 

invalidar26 a tutela estabilizada. Enquanto não proposta a ação, a tutela estabilizada conservará 

seus efeitos (§ 3º do art. 304). 

Marinoni, Arenhart e Mitidiero (2017, p. 147), ao analisarem a técnica processual 

adotada pelo legislador no caso em questão, lecionam que “O legislador vale-se aí da técnica da 

inversão da iniciativa para o debate, que se apoia na realização eventual do contraditório por 

iniciativa do interessado (contraditório eventual)”.  

Retira-se do dispositivo, então, a conclusão de que o aprofundamento da cognição por 

meio de um processo de conhecimento exauriente fica condicionado à iniciativa das partes que 

integraram a relação jurídica inicial, não se vislumbrando sua ocorrência de ofício pelo 

magistrado, em respeito à sua necessária inércia. 

                                                           
24 Há que se recordar, ainda, a possibilidade de submissão direta do pedido de medida cautelar à análise colegiada do 

Tribunal, que poderá ou não, na oportunidade, julgar definitivamente a ação (art. 12 da Lei 9.868/1999). 
25 Não obstante o dispositivo se refira à ADI, cumprem a mesma função os arts. 12-E, 12-G (ADO), 20 e 21, 

parágrafo único (ADC), da Lei n.º 9.868/1999 e art. 7º da Lei 9.882/1999 (ADPF). 
26 Neves (2018) critica a redação do legislador, já que, muito embora tenha conferido legitimidade ativa a ambas as 

partes, limitou-se a definir como objetivo da ação a revisão, a reforma ou a invalidade da tutela estabilizada, razão 

pela qual não se vislumbraria qualquer interesse do autor da ação originária (beneficiado pelo provimento) em 

ajuizar a ação prevista pelo § 2º do art. 304. É por esse motivo, então, que o autor sugere uma interpretação 

ampliativa do instituto, considerando o rol de objetivos meramente exemplificativo. 
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Registre-se, ainda, a ocorrência de peculiar inversão dos polos da demanda originária 

no caso de a ação exauriente ser promovida pelo réu. Isso se dá em virtude da técnica de inversão 

da iniciativa do debate, já que, via de regra, será o réu que, inconformado com a decisão 

estabilizada, tomará a iniciativa de ajuizar a ação prevista pelo § 2º do art. 304, sendo, por isso, 

seu sujeito ativo. Segundo Mitidiero, contudo,  

Como simples prosseguimento da ação antecedente, o processo oriundo da ação 

exauriente não implica por si só inversão do ônus da prova: a prova do fato constitutivo 

do direito permanece sendo do autor da ação antecedente – agora réu na ação exauriente. 

Ao réu da ação antecedente – agora autor da ação exauriente – tocará, em sendo o caso, a 

prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. (MITIDIERO, 2016) 

Em que pese relevante a observação, no que toca aos procedimentos objetivos de 

controle de constitucionalidade tal peculiaridade acaba não possuindo efeitos práticos, já que, 

conforme se expôs anteriormente, não havendo partes e nem lide, inexiste ônus da prova na 

forma veiculada pelo CPC, tipicamente de processos subjetivos. 

Quanto aos demais pontos explicitados, no que toca ao controle abstrato, a 

problemática gira em torno de dois eixos principais, já abordados anteriormente: (1) a 

inexistência de partes; e (2) a necessária apreciação colegiada da cautelar ou do mérito, em 

cognição exauriente, pelo Plenário do STF. 

Não há como, nesse tipo de procedimento objetivo, se vincular a cognição exauriente 

do Tribunal Pleno à existência de iniciativa de alguma das partes, já que, além de inexistirem 

propriamente partes, impõe-se como determinação legal o prosseguimento dos autos ao 

julgamento colegiado, com ou sem iniciativa dos sujeitos processuais. 

Acrescente-se à discussão, ainda, que, dada a natureza dos direitos veiculados, a 

Constituição Federal restringe a legitimidade ativa a determinados sujeitos e órgãos (art. 103 da 

CF/88), atribuindo-lhes o ônus exclusivo de, representando os demais jurisdicionados com 

interesse direto ou indireto na demanda, deflagrar e acompanhar o trâmite do procedimento. 

Fica evidente, então, no que diz respeito aos procedimentos objetivos, a ocorrência de 

uma distinção ainda mais acentuada dos conceitos – adotados pelo processo subjetivo comum – 

de interesse e de legitimidade para a propositura da ação e para a interposição de eventual 

recurso. 

Nessa linha de raciocínio, leciona Barroso: 
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os principais institutos do direito processual foram concebidos e batizados levando em 

conta demandas de natureza subjetiva, nas quais se decidem conflitos de interesses entre 

partes. Como consequência, sua importação para processos objetivos, de natureza 

predominantemente institucional, deve ser feita cum grano salis (BARROSO, 2012, p. 

129) 

Na esteira da crítica formulada por Daniel Amorim Assumpção Neves27, o legislador 

conferiu ao autor e ao réu a legitimidade ativa para ajuizar a ação prevista pelo § 2º, do art. 304, 

do CPC, com o objetivo, aparentemente, de somente rever, reformar ou invalidar a tutela estável. 

Contudo, no caso dos procedimentos de controle abstrato de constitucionalidade, a disposição 

legal merece minuciosa atenção no que toca ao interesse e à legitimidade processual. 

Segundo o art. 17 do CPC, as condições da ação são o interesse (de agir) e a 

legitimidade. O interesse representa, segundo leciona Theodoro Júnior (2018), a necessidade e a 

utilidade de o sujeito instaurar um procedimento jurisdicional para ver resguardado seu direito 

material (pretensão) violado ou sob ameaça de o ser. 

Por outro lado, a legitimidade se subdivide em duas espécies: a ordinária, 

caracterizada, segundo Theodoro Júnior (2018), pela titularidade do interesse em conflito, e a 

extraordinária, consubstanciada na excepcional autorização para que alguém defenda, em nome 

próprio, interesse de outrem. 

Como se expôs, a legitimação, tanto ativa quanto passiva, do controle abstrato de 

constitucionalidade é, inequivocamente, um caso de legitimidade extraordinária, já que apenas 

um grupo restrito de sujeitos e órgãos possui autorização constitucional para intentar e responder 

pela demanda objetiva, cujo interesse em discussão é titularizado por todos os indivíduos sujeitos 

aos comandos da ordem jurídica nacional. 

No que toca ao interesse de agir, é evidente que, no caso do controle de 

constitucionalidade, variará de acordo com a função específica do legitimado ativo no plano 

jurídico em que está inserido. Não se pode, obviamente, afirmar que o interesse processual de um 

Governador de Estado ou do Distrito Federal será o mesmo titularizado pelo Presidente da 

República.  

                                                           
27 Ver nota de rodapé n.º 26. 
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Essa variabilidade de interesses deu azo à criação do requisito excepcional da 

pertinência temática, exigido de alguns dos legitimados ativos para a propositura do 

procedimento objetivo. 

Conforme explica Fernandes, 

O STF desenvolveu, na década de 90 do século XX, um instituto sobre a legitimidade 

ativa. É o chamado instituto da pertinência temática. Alguns dos legitimados do art. 103 

seriam legitimados ativos universais e, por assim o serem, têm um caráter público de tal 

modo que não necessitariam de demonstrar interesse de agir para o ajuizamento de ADI. 

Já os legitimados ativos não universais teriam, no ajuizamento da ADI, que demonstrar o 

interesse específico de agir, ou seja, devem demonstrar pertinência temática. Leia-se 

interesse de agir. (FERNANDES, 2017, p. 1.486) 

É claro, portanto, que a decisão quanto ao ajuizamento da ação e à interposição do 

recurso impeditivo da estabilização passa pelo juízo exclusivo do sujeito legitimado à demanda, 

influenciado, obviamente, por seu interesse de agir específico, já que o Tribunal deverá manter-se 

inerte. 

Ora, qual seria o interesse dos legitimados de uma ação de controle concentrado de 

constitucionalidade em recorrer da decisão concessiva de uma tutela passível de estabilização ou 

instaurar a ação de exaurimento de cognição prevista § 2º, do art. 304, do CPC?  

Observa-se que, pela legitimação extraordinária, os sujeitos ativos e passivos da 

demanda objetiva não sofrem, via de regra, qualquer influência negativa pela decisão cautelar 

estável (obviamente, se comparada com a gravidade dos prejuízos sofridos, na mesma situação, 

por uma das partes de um processo subjetivo comum), o que torna extremamente dificultoso 

identificar eventual motivo que os levasse ao ajuizamento da ação de cognição plena ou à 

interposição do recurso impeditivo de estabilização. 

No âmbito do processo subjetivo, os litigantes, via de regra, defendem seu próprio 

direito, o que fundamenta a técnica da estabilização, já que, sendo o responsável pelos próprios 

direitos discutidos, sua omissão em não recorrer da decisão concessiva indica desinteresse e 

conformismo com os efeitos que lhe serão impostos. Não é o caso, como se expôs, do controle de 

constitucionalidade, já que, pelo interesse essencialmente coletivo ou difuso, impõem-se efeitos 

erga omnes. 

Assim, conclui-se, novamente, que o rito procedimental próprio das ações de controle 

abstrato de constitucionalidade inviabiliza substancialmente o imperativo exaurimento da 
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cognição, com provimento jurisdicional final oriundo, necessariamente, de decisão colegiada, já 

que condiciona o rompimento da inércia do Supremo Tribunal Federal à sujeitos que, embora 

legitimados de modo extraordinário, possuem, não obstante representarem todos os demais 

jurisdicionados que não podem integrar a demanda, interesse de agir – inicial e recursal – 

específico e distinto, definido de acordo com sua posição na ordem jurídica constitucional. 

 

4.3 O desarquivamento da ação extinta 

Ainda no que se refere aos rito após a estabilização da tutela antecipada, o § 4º do art. 

304 afirma que “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, 2015). 

Cotejando-se o dispositivo legal com o procedimento especial previsto para as ações 

de controle abstrato de constitucionalidade, não se verifica qualquer incompatibilidade material 

ou formal (obviamente, considerando-se aplicáveis os dispositivos anteriores), já que a 

possibilidade de desarquivamento dos autos para instrução da Inicial da ação exauriente é 

decorrência lógica de dar-se prosseguimento à cognição final. 

Além do mais, no caso do controle abstrato, é evidente que o juízo que deferiu a 

medida cautelar será considerado prevento para a ação de exaurimento de cognição, já que, no 

âmbito federal, o Supremo Tribunal Federal é o único juízo competente para a decisão de tais 

demandas. 

 

4.4 O prazo decadencial para rediscussão 

Por fim, o § 5º do art. 304 estabelece o prazo decadencial de 2 (dois) anos, contados 

da efetiva ciência da decisão que extinguiu o processo, nos termos § 1º, para que a parte 

interessada exerça seu direito de rever, reformar ou invalidar a tutela estabilizada por meio da 

ação de exaurimento de cognição. Após esse prazo, a estabilização adquire as prerrogativas de 

indiscutibilidade e imutabilidade, sem contudo, tratar-se de coisa julgada (§ 6º). 

O dispositivo aparenta não se compatibilizar com os procedimentos objetivos de 

controle de constitucionalidade. Isso porque, ao veicular uma hipótese de perda do direito de 



45 
 

propor a ação de exaurimento de cognição, inviabiliza substancialmente a possibilidade de 

alteração do resultado obtido com a medida cautelar, ou seja, a possibilidade de revisão do 

entendimento adotado pelo Supremo. 

Sem adentrar no mérito da discussão quanto à revisão de entendimento e coisa 

julgada, adiante pormenorizada, conforme leciona Fernandes (2017), muito embora as posições 

adotadas pelo Supremo Tribunal Federal sejam vinculantes ao Poder Executivo e ao Judiciário 

(art. 28, parágrafo único, da Lei n.º 9.868/99), deve-se entender, a fim de se evitar a 

“fossilização” dos entendimentos da Corte, que o próprio STF não se vincula à sua decisão, já 

que novas situações jurídicas, sociais, políticas e econômicas podem tornar necessária a revisão 

do entendimento anteriormente adotado28. 

Admitir-se a existência de um prazo decadencial para a revisão da cautelar concedida 

– e, lembre-se, condicionar sua eventual reapreciação à iniciativa de uma das partes – feriria de 

modo substancial a não vinculação do Supremo Tribunal Federal às suas próprias decisões, 

acarretando, por conseguinte, além do engessamento e perda de autonomia da Corte, a violação 

do interesse difuso a um ordenamento jurídico íntegro, coeso e compatível com a Constituição. 

Por fim, aplica-se à hipótese, também, a imprescindível obrigação de submissão da 

cautelar concedida monocraticamente à apreciação colegiada do Plenário, conforme já discorrido 

anteriormente. 

Conclui-se, pelos motivos expostos, que, ainda que se considere eventual satisfação 

dos requisitos gerais de estabilização da tutela antecipada, os procedimentos objetivos de controle 

de constitucionalidade não admitem, pela natureza dos interesses neles discutidos, a extinção 

prematura do procedimento em virtude da inércia do sujeito passivo, bem como inadmitem que a 

revisão do entendimento firmado cautelarmente, por meio do envio dos autos ao Plenário, seja 

condicionado à iniciativa de alguma das partes, o que impede, no ponto, a aplicação subsidiária 

da técnica da estabilidade. 

  

                                                           
28 Fernandes (2017) acrescenta que, contudo, essa ausência de vinculação do STF não pode ser empregada de modo 

absoluto, já que, a depender do entendimento adotado pela Corte na decisão, somente poderia ser revisto seu 

posicionamento em caso de elaboração de nova legislação idêntica à apreciada. É o caso, por exemplo, de uma ADI 

julgada procedente, declarando-se que a norma impugnada é inconstitucional, sendo, por isso, afastada do 

ordenamento jurídico, o que impede o ajuizamento de nova ADI em face da mesma norma (agora inexistente). 
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5 OS EFEITOS DA DECISÃO ESTÁVEL 

Concluída a análise do rito processual para a obtenção e a reforma da tutela 

antecipada estável, cabe, por fim, analisar os efeitos extrínsecos produzidos pelo instituto, sempre 

em paralelo aos efeitos produzidos pelas medidas cautelares concedidas no controle abstrato de 

constitucionalidade. 

 

5.1 A definitividade e a coisa julgada 

O § 6º, do art. 304, do Código de Processo Civil é bastante claro ao afirmar que a 

única possibilidade legal de reforma, revisão ou invalidação da tutela antecipada estabilizada é a 

ação de exaurimento de cognição prevista pelo § 2º. Não sendo a ação proposta no prazo 

decadencial de 2 (dois) anos, a tutela estabilizada tornar-se-á imutável e indiscutível, sem, 

contudo, ostentar a natureza jurídica de coisa julgada29. 

O dispositivo é alvo de intenso debate pela doutrina especializada, já que o legislador, 

em que pese a clareza em afastar qualquer entendimento que conclua pela presença da coisa 

julgada, não indicou qual seria, então, a natureza jurídica dos efeitos da tutela estabilizada após o 

transcurso do prazo para sua rediscussão. 

Majoritariamente, a doutrina processualista pátria se posiciona pela possibilidade de 

formação de coisa julgada apenas por meio de decisões judiciais embasadas em cognição plena e 

exauriente, já que a cognição exauriente é a única capaz de gerar certeza apta à produção dos 

efeitos da coisa julgada material. 

Neves (2018) afirma que não há sentido em conferir as prerrogativas típicas da coisa 

julgada material a decisões proferidas com base em cognição sumária, já que veiculam apenas 

probabilidade do direito pretendido, e a probabilidade não pode se tornar imutável e indiscutível. 

Acrescentam Marinoni, Arenhart e Mitidiero (2017) que, se considerarmos que a 

obtenção de uma decisão justa é um dos objetivos do processo civil constitucional, a sumarização 

do processo jurisdicional, com a mitigação dos direitos fundamentais ao contraditório e à prova, 

                                                           
29 Há autores, porém, que advogam a tese de que seria inconstitucional a fixação desse prazo, somente se extinguindo 

a possibilidade de rediscussão da tutela estável após o transcurso dos prazos de direito material que afetem a relação 

jurídica, como a prescrição e a decadência. É o caso, por exemplo, de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero (2017). 
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não pode jamais conduzir à formação da coisa julgada material, já que esse tipo de técnica 

procedimental vai de encontro à esperada decisão justa. 

Contudo, Neves leciona que 

após o decurso do prazo de dois anos para o ingresso da ação prevista no § 2° do art. 304 

do Novo CPC, a concessão de tutela antecipada se torna imutável e indiscutível. Pode se 

dizer que não se trata de coisa julgada material, mas de um fenômeno processual 

assemelhado, mas a estabilidade e a satisfação jurídica da pretensão do autor estarão 

presentes em ambas. (NEVES, 2018, p. 529) 

Theodoro Júnior também assemelha os efeitos do transcurso do prazo decadencial 

com os efeitos do trânsito em julgado: 

Se a ação não for ajuizada nesse prazo, tem-se a estabilização definitiva da decisão 

sumária. Em face do caráter decadencial, não se dá a possibilidade de suspensão ou 

interrupção do prazo extintivo do direito de propor a ação para rediscutir o direito em 

litígio. Essa estabilização definitiva gera efeito similar ao trânsito em julgado da decisão, 

que não poderá mais ser revista, reformada ou invalidada. (THEODORO JÚNIOR, 

2018, p. 715) 

É pacífico o entendimento doutrinário de que a coisa julgada possui dois efeitos 

básicos: o efeito positivo e o efeito negativo. O efeito negativo representa a impossibilidade de 

rediscussão do feito mediante nova ação idêntica, ou seja, com as mesmas partes, os mesmos 

pedidos e a mesma causa pedir (tríplice identidade). 

Por outro lado, o efeito positivo retrata a obrigatoriedade de, em oportunidades 

futuras nas quais a mesma questão deva ser resolvida como prejudicial à resolução de outra 

demanda, seja ela adotada pelo juiz na exata medida em que passou em julgado no processo em 

que foi decidida (art. 503 do CPC). Nesse sentido, leciona Neves: 

Na função positiva da coisa julgada, portanto, inexiste obstáculo ao julgamento de 

mérito do segundo processo, mas, nesse julgamento, o juiz estará vinculado 

obrigatoriamente em sua fundamentação ao já resolvido em processo anterior e 

protegido pela coisa julgada material. Reconhecida como existente uma relação jurídica 

(por exemplo, a paternidade) e sendo tal reconhecimento imutável em razão da coisa 

julgada, surgindo discussão incidental a respeito dessa relação jurídica em outra 

demanda (por exemplo, em pedido de alimentos), o juiz estará obrigado a também 

reconhecê-la como existente, em respeito à coisa julgada. (NEVES, 2013, p. 44) 

O manto que recobre a tutela estabilizada após o prazo para sua rediscussão, contudo, 

não detém a feição positiva da coisa julgada, já que, conforme leciona Alvim (2019, p. RB-

17.19), “A tutela estabilizada, certamente, não possui essa feição positiva e, de certo modo, tem a 
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eficácia negativa limitada aos efeitos práticos do provimento antecipatório, nos estritos limites 

almejados na tutela de urgência”. 

Acrescenta Alvim, no que toca à chamada eficácia preclusiva da coisa julgada e a 

tutela estável, que 

da coisa julgada se irradia uma eficácia preclusiva, que impede a rediscussão de 

alegações e argumentos que serviriam a amparar a defesa ou o fundamento da demanda 

já julgada. Tais argumentos e alegações – deduzidos ou não pelas partes –, não poderão 

ser suscitados perante o Judiciário com vistas a modificar o resultado de mérito 

alcançado e já revestido pela coisa julgada (princípio do deduzido e do dedutível). A 

chamada eficácia preclusiva da coisa julgada obsta a rediscussão das questões deduzidas 

e também daqueles dedutíveis, por se considerarem preclusas (efeito preclusivo da c. j.) 

tais questões. É importante, portanto, ter presente, que a eficácia preclusiva, como o 

próprio nome diz, é uma modalidade de preclusão, decorrente da coisa julgada, mas com 

ela não se confunde. Observa-se, claramente, que esse fenômeno pressupõe os anteriores 

(eficácia positiva e negativa da coisa julgada), e não pode, por isso, se ajustar à ideia de 

estabilização da tutela antecipada. (ALVIM, 2019, p. RB-17.19) 

No que interessa da discussão quanto ao controle abstrato de constitucionalidade, é 

pacífico o entendimento de que as cautelares ostentam, basicamente, os mesmos efeitos dos 

provimentos definitivos de mérito. No caso, em regra, as cautelares produzem efeitos vinculantes 

e erga omnes, se diferenciando das decisões definitivas no que toca à eficácia retroativa de seus 

efeitos. Enquanto as decisões definitivas são, via de regra, dotadas de efeitos ex tunc 

(retroativos), as medidas cautelares possuem, como regra30, efeitos ex nunc (não retroativos), 

conforme § 1º, do art. 11, da Lei n.º 9.868/99. 

Fernandes acrescenta, quanto ao efeito vinculativo das medidas cautelares, que  

os efeitos erga omnes e vinculantes dizem respeito à decisão concessiva da medida 

cautelar e não envolvem a decisão negativa da cautelar. Esse é o posicionamento atual do 

STF (embora existam divergências no STF e na doutrina) consubstanciado na 

Reclamação n° 2.810/04, de relatoria do Min. Marco Aurélio de Mello. (FERNANDES, 

2017, p. 1.525) 

Ora, se as cautelares, então, produzem efeitos erga omnes e vinculantes (art. 28, 

parágrafo único, da Lei n.º 9.868/99), é imperioso reconhecer que a admissão de uma eventual 

estabilização de seus efeitos, com a imutabilidade e indiscutibilidade promovida pela ausência de 

ajuizamento da ação de exaurimento de cognição no prazo decadencial de 2 (dois) anos, 

                                                           
30 Cabe recordar, contudo, que, excepcionalmente, o STF poderá atribuir efeitos retroativos à medida cautelar (§ 1º, 

parte final, do art. 11, da Lei n.º 9.868/99.  
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incorreria em duas grandes violações ao sistema constitucional de controle de 

constitucionalidade: 

Primeiro, admitir-se-ia que o direito difuso dos membros da sociedade ao 

ordenamento jurídico alinhado à Constituição Federal fosse afastado, de modo definitivo, sem a 

devida cognição exauriente, ou seja, sem que se forneça aos jurisdicionados – que, reitere-se, 

sequer fizeram parte do feito – a garantia ao devido processo constitucional. 

Isso porque, conforme anteriormente exposto, o interesse veiculado em tais processos 

não é meramente subjetivo, ele é objetivo, pautado na própria garantia de manutenção da ordem 

jurídica nacional, razão pela qual os fundamentos de existência do instituto da estabilização de 

tutela não lhe são aplicáveis, sob pena de condicionar-se a harmonia do ordenamento jurídico à 

atuação dos sujeitos envolvidos na demanda, já que sua inércia poderia levar à atribuição da 

imutabilidade e indiscutibilidade à medida cautelar deferida (§ 6º, do art. 304, do CPC). 

Reitere-se que os sujeitos que compõem a demanda são apenas os considerados 

legitimados ativos por rol taxativo da Constituição Federal (art. 103), atuando no pleito, portanto, 

com interesses jurídicos diversos, o que influenciará, obviamente, na sua decisão de interpor 

eventual recurso em face da decisão concessiva da medida cautelar. 

Quanto à função do controle de constitucionalidade, leciona Barroso (2012, p. 43): 

“Não se cuida de mecanismo de tutela de direitos subjetivos, mas de preservação da harmonia do 

sistema jurídico, do qual deverá ser eliminada qualquer norma incompatível com a Constituição”. 

Não é diferente o entendimento de Clève: 

os legitimados ativos da ação direta não buscam, precipuamente, com a provocação do 

órgão exercente da jurisdição constitucional concentrada, a tutela de um direito 

subjetivo, mas sim a defesa da ordem constitucional objetiva (interesse genérico de toda 

a coletividade). (CLÈVE, 2015) 

Além disso, como já anteriormente mencionado, o prosseguimento do processo – 

após a concessão da medida cautelar – ao exaurimento da cognição é imposição legal, conforme 

se depreende do art. 11, parte final, c/c art. 9º (ADI), arts. 12-E, 12-G (ADO), 20 e 21, parágrafo 

único (ADC), da Lei n.º 9.868/1999 e art. 7º da Lei n.º 9.882/1999 (ADPF). 

Observa-se, então, que a cognição exauriente é mais do que decorrência lógica do 

procedimento de controle abstrato de constitucionalidade, ela é, ainda, a garantia do devido 

processo constitucional aos jurisdicionados que não integraram a demanda objetiva, já que estes, 
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na ausência da devida cognição plena, ficariam sujeitos aos efeitos definitivos de uma decisão 

sumária – muitas das vezes monocrática – decorrente de motivos de urgência existentes à época 

de sua concessão. 

Segundo, é evidente que os julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal 

em sede de controle de constitucionalidade sofrem, quanto à análise de compatibilidade material 

com a Constituição, grande influência de fatores variáveis momentaneamente, como a política, a 

sociedade, a economia e o próprio Direito. Por isso, entende-se que, dentro dos limites legais, o 

STF está autorizado a alterar seu posicionamento pretérito. 

Foi o que ocorreu, por exemplo, conforme relata Fernandes (2017), por ocasião do 

julgamento da Reclamação n.º 4.374/PE. O Supremo Tribunal Federal havia, em 1998, ao julgar a 

ADI n.º 1.232 improcedente, declarado a constitucionalidade do § 3º, do art. 20, da Lei n.º 

8.742/93, contudo, após decisão de Turma Recursal do Juizado Especial Federal que afastou a 

aplicabilidade do dispositivo, o Instituto Nacional do Seguro Social interpôs Reclamação 

Constitucional, provocando novamente a jurisdição da Corte. O STF, então, em 2013, 

considerando a nova realidade social no contexto do julgamento, alterou seu posicionamento, 

julgando improcedente a Reclamação e declarando a inconstitucionalidade do § 3º, do art. 20, da 

Lei n.º 8.742/93. 

Essa alteração dos pressupostos fáticos norteadores da decisão do Supremo Tribunal 

Federal reflete a possibilidade de ocorrência do fenômeno da “mutação constitucional”, 

consistente, segundo Mendes e Branco (2018), na alteração do sentido do texto constitucional, 

pela evolução da situação fática de incidência da norma, sem que haja qualquer modificação 

literal em sua redação. 

Isso ocorre, como já dito, pela constante alteração dos fenômenos variáveis que 

norteiam não só a atividade legislativa, mas também a interpretação, a integração e a aplicação do 

comando normativo positivado, função exercida, no caso, pelo Supremo Tribunal Federal. 

Ora, se a Constituição serve de parâmetro ao controle de constitucionalidade, o novo 

sentido advindo da mutação constitucional pode, eventualmente, implicar na 

inconstitucionalidade de uma norma que, durante todo seu período anterior de vigência, foi tida 
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como constitucional, inclusive por manifestação expressa do STF no controle de 

constitucionalidade31. 

Mendes e Branco citam, como exemplo do fenômeno, o julgamento do Habeas 

Corpus n.º 82.959: 

Outro exemplo de mutação constitucional é colhido do HC 82.959, Rel. Min. Marco 

Aurélio, DJ de 1º-9-2006. Ali, decidiu-se, revertendo jurisprudência anterior, que a 

proibição em abstrato da progressão no regime de cumprimento de pena fere a 

Constituição. A questão foi analisada como hipótese de mutação constitucional, 

conforme se observa do minucioso e pormenorizado voto vogal do Ministro Gilmar 

Mendes. (MENDES; BRANCO, 2018, p. 2.513) 

Portanto, ao admitir-se a existência de prazo decadencial para a propositura de ação 

que rediscuta a medida cautelar estável, consequentemente estar-se-ia a ferir a autonomia, a 

independência e a autoridade do Supremo Tribunal Federal, já que a Corte ficaria definitivamente 

impedida de (re)analisar, dentro dos limites legais, o que fora anteriormente decidido. Haveria, 

então, verdadeira fossilização dos entendimentos do órgão e da própria ordem jurídica. 

 

5.2 A usurpação da competência do Tribunal Pleno e a Cláusula de Reserva de Plenário 

Acrescente-se à problemática, ainda, o fato de que uma quantidade razoável de 

medidas cautelares são concedidas monocraticamente pelo Relator do processo (ou pelo 

Presidente da Corte), que, após a concessão da tutela, submeterá os autos ao julgamento 

colegiado para referendo da cautelar deferida e, se for o caso, julgamento definitivo do mérito32. 

Nesses casos, estabilizada a decisão, inexistindo impugnação do sujeito passivo e 

transcorrido o prazo do § 2º, do art. 304, do CPC sem o ajuizamento da ação de exaurimento de 

cognição antes do envio dos autos ao Plenário para referendo – o que, registre-se, nem sempre 

ocorre com brevidade –, a decisão do Relator ou do Presidente passaria a ser dotada de 

imutabilidade e indiscutibilidade, substituindo, de modo definitivo, a decisão do Plenário. Há, 

                                                           
31 A possibilidade, registre-se, não deve ser confundida com os fenômenos da constitucionalidade e da 

inconstitucionalidade superveniente. 
32 Art. 11, parte final, c/c art. 9º (ADI), arts. 12-E, 12-G (ADO), 20 e 21, parágrafo único (ADC), da Lei n.º 

9.868/1999 e art. 7º da Lei 9.882/1999 (ADPF). 
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assim, evidente usurpação de competência pelo juízo monocrático, em patente violação à cláusula 

de reserva de plenário (art. 97 da CF/88)33. 

Segundo Mendes e Branco (2018) a lei prevê somente uma exceção à reserva de 

plenário no tocante à concessão de medidas cautelares. Trata-se da possibilidade de o Presidente 

do Tribunal decidir cautelarmente nos períodos de férias e recesso forense (art. 10, primeira parte, 

da Lei n.º 9.868/99 c/c art. 13, inciso VIII, do RISTF). Nesse caso, tão logo cesse a situação de 

excepcionalidade, deverá a cautelar ser levada a referendo do Plenário (art. 21, incisos IV e V, do 

RISTF). 

Os autores acrescentam, ainda, uma segunda exceção, desta vez não prevista 

expressamente nas leis que regem o controle abstrato. Segundo Mendes e Branco, 

É claro que a lei não pode prever todas as possíveis hipóteses que possam configurar a 

urgência da pretensão cautelar. Podem naturalmente ocorrer casos em que a espera pelo 

julgamento da Sessão Plenária seguinte ao pedido de medida cautelar leve à completa 

perda de sua utilidade. Assim, parece legítimo admitir a concessão da liminar por 

decisão monocrática do Relator, no exercício do poder geral de cautela. Aqui, poder-se-

ia considerar, igualmente, a possibilidade de aplicação analógica do § 1º do art. 5º da Lei 

n. 9.882/99, referente à arguição de descumprimento de preceito fundamental, que 

permite a decisão cautelar monocrática “em caso de extrema urgência ou perigo de lesão 

grave”. Nessa hipótese, é imprescindível a submissão imediata, na Sessão Plenária 

seguinte, da decisão cautelar ao referendo do Tribunal (art. 21, V, do RISTF). 

(MENDES; BRANCO, 2018, p. 1.994) 

 Observa-se, então, que a não submissão de medida cautelar concedida 

monocraticamente pelo Relator ou pelo Presidente que declare a inconstitucionalidade da norma 

impugnada à referendo do Tribunal Pleno gera violação à cláusula de reserva de plenário, com 

consequente usurpação da competência do órgão colegiado. 

Cumpre registrar a lição de Daniel Assumpção no que toca à apreciação colegiada da 

medida cautelar deferida pelo Ministro Presidente independentemente de provocação, em clara 

demonstração de que não há transferência de competência ao Presidente. Nas palavras de Neves: 

Apesar de a regra ser o julgamento colegiado, no período de recesso e no curso de férias 

coletivas, cabe ao relator da ação direta de inconstitucionalidade a análise do pedido de 

tutela de urgência, que proferirá decisão sujeita a referendo do órgão colegiado. Para se 

deixar claro que não existe, nesse caso, qualquer transferência da competência para 

conhecer o pedido da medida de urgência, o Supremo Tribunal Federal entende incabível 

o agravo regimental, que será recebido como mero memorial, considerando-se ser 

dispensável a manifestação do autor da ação para que o Tribunal Pleno se manifeste 

                                                           
33 Obviamente, somente se a medida cautelar declarar a inconstitucionalidade do ato impugnado. 
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sobre a decisão do relator, que ocorrerá independentemente de qualquer provocação. 

(NEVES, 2013, p. 31) 

A reserva de plenário se presta justamente para efetivar a presunção relativa de 

constitucionalidade das normas, atribuindo a competência para sua inversão, ou seja, a declaração 

de inconstitucionalidade, somente ao Pleno ou ao Órgão Especial dos Tribunais, de modo a 

garantir que haja o necessário debate antes da tomada de decisão, bem como impedir, pela 

segurança jurídica, decisões monocráticas ou de órgãos fracionários com conteúdo conflitante. 

Evidente, portanto, que o manto da definitividade que cobre a tutela estável após o 

transcurso do prazo decadencial de 2 (dois) anos não se mostra compatível com o rito especial 

exigido pelas ações de controle abstrato de constitucionalidade. 

Por todo o exposto, conclui-se que, muito embora o CPC seja claro em afastar a 

formação de coisa julgada pela decisão estável, o instituto da definitividade – caracterizado pela 

indiscutibilidade e imutabilidade – que recobre a tutela antecipada após o transcurso do prazo de 

ajuizamento da ação de exaurimento de cognição não se compatibiliza com os valores e o rito 

procedimental das ações de controle abstrato de constitucionalidade, procedimentos especiais que 

demandam, além da possibilidade de posterior revisão do entendimento firmado pela Corte, 

cognição exauriente e colegiada, ainda que sem a iniciativa dos sujeitos processuais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O desenvolvimento da pesquisa proposta possibilitou a análise efetiva da viabilidade 

de, objetivando diminuir o ônus temporal que incide sobre os que litigam perante o Poder 

Judiciário brasileiro, se adotar técnicas de redução do curso processual aos procedimentos 

objetivos de controle abstrato de constitucionalidade. 

O estudo teve como fundamento teórico a noção de um processo civil garantidor dos 

direitos fundamentais, da legitimidade do exercício da tutela jurisdicional e da democracia 

processual, já que não se poderia cogitar a adoção de uma técnica de sumarização do 

procedimento sem que se levasse em conta os valores que norteiam e fundamentam os institutos 

comparados. 

Pautando-se a pesquisa na análise da legislação, da doutrina e da jurisprudência 

especializada, e explorando-se os requisitos formais, materiais e valorativos dos institutos da 

estabilização de tutela e da concessão de medidas cautelares no controle abstrato de 

constitucionalidade, buscou-se identificar, em cada fase do rito procedimental objetivo, eventual 

compatibilidade que viabilizasse, legitimasse e justificasse a adoção subsidiária da técnica da 

estabilização. 

Inicialmente, no que diz respeito à compatibilidade pré-processual dos institutos, 

identificou-se que os procedimentos de controle concentrado de constitucionalidade não são 

aptos, por sua natureza e pelo seu rito especial, a satisfazer os requisitos exigidos pelo Código de 

Processo Civil para a formação de uma decisão jurisdicional passível de futura estabilização. 

Quanto ao rito processual propriamente dito, verificou-se que tais procedimentos 

objetivos não admitem a extinção prematura do feito em virtude da inércia de seu legitimado 

passivo, bem como inadmitem que a revisão ou confirmação da tutela cautelar deferida seja 

condicionada à iniciativa de alguma das partes, já que a natureza dos interesses em discussão se 

difere substancialmente dos veiculados nos procedimentos subjetivos regidos pelo Código de 

Processo Civil.  

Por fim, em análise dos efeitos produzidos pela tutela estabilizada, concluiu-se que o 

manto da definitividade que recobre a tutela antecipada estável não se compatibiliza com os 

valores e o rito procedimental das ações de controle abstrato de constitucionalidade, 

procedimentos especiais que demandam, além da possibilidade de posterior revisão do 
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entendimento adotado, cognição essencialmente exauriente e colegiada do Supremo Tribunal 

Federal. 

Observou-se, portanto, que, conquanto existam pontos específicos de 

compatibilidade, não há, no todo, e considerando os valores constitucionais do processo, 

viabilidade de aplicação subsidiária da técnica de estabilização ao controle abstrato de 

constitucionalidade, já que, além de inexistir a necessária compatibilidade formal, são ausentes, 

ainda, os fundamentos materiais e valorativos que legitimariam e justificariam a adoção da 

medida, o que torna imperioso reconhecer que a hipótese levantada inicialmente foi plenamente 

confirmada pelos resultados da pesquisa. 

Assim, em que pese se reconhecer que a morosidade do aparato jurisdicional causa, 

diariamente, irreparáveis danos aos jurisdicionados, não se pode admitir, para certos tipos de 

demandas, pretensões e objetivos – como é o caso do controle abstrato de constitucionalidade –, 

que se busque a mitigação do problema por meio de grave violação às garantias fundamentais dos 

litigantes, numa máxima de que, no Processo Civil Constitucional, ou seja, no processo 

jurisdicional que não tem por finalidade principal a mera satisfação do direito material, os fins 

jamais justificam os meios. 
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