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Neste módulo, nós estamos abordando o Novo CPC, comparando com o Código de 

1973. Em nossa última aula, abordamos a temática da comunicação dos atos processuais, como 
citação, intimação, carta precatória, carta rogatória, carta de ordem, carta arbitral2.  

Os capítulos seguintes passam a ter um tratamento muito assemelhado em relação 
ao Código anterior, a partir do artigo 276, uma imensa de dispositivos terá uma redação apenas 
ajustada, a partir da temática das nulidades. São poucas novidades em relação ao conteúdo, nesta 
parte.  

 

 Atuação do Ministério Público: 
 
O Ministério Público, por exemplo, não é mais fiscal da lei, mas sim da ordem 

jurídica. O que ocorre se o fiscal da ordem jurídica não for intimidado? No caso do Código de 1973 
seria razão para nulidade; no Novo Código de Processo Civil também nulidade, como se lê no 
artigo 279 “é nulo o processo quando membro do Ministério Público não for intimado a 

acompanhar o feito em que deva intervir”. 
 As hipóteses em que o Ministério Público atua como fiscal da ordem jurídica, a 

título de recordação, estão no artigo 178 do Novo CPC. Há uma novidade, quando o magistrado 
detectar a ausência do Ministério Público, antes de nulificar parte do processo, o magistrado deve 
intimar o próprio Ministério Público, pois não foi intimado anteriormente, não atuou como fiscal 
da ordem jurídica, como se vê no artigo 279, §2º: “a nulidade só pode ser decretada após a 

intimação do Ministério Público”. Neste caso, o Ministério Público pode se manifestar sobre a 
existência ou inexistência de prejuízo. Pode alegar que não intimado, mas traria um prejuízo maior 
nulificar o processo e ter que realizar as audiências novamente.  

O Ministério Público entende que apesar da falta de atuação até aquele momento, 
requerer o prosseguimento regular daquele processo. Há essa possibilidade de consulta em relação 
ao Ministério Público, podendo o vício ser convalidado. Traz aquela ideia de principio da primazia 
da resolução do mérito, pois se é possível corrigir, vamos tentar consertar em prol da análise do 
mérito.  

É importante ressaltar que o Código está em vigor e existem diversas situações 
práticas a serem apontadas. O principio da primazia da resolução do mérito: muitas vezes, no 
treinamento para grandes escritórios, muitos advogados alegam que não estão gostando deste 
princípio, presente no artigo 139, IX, em que o juiz convalida a falta de pressuposto processual.  

O advogado alega que está dispendendo de tempo e recurso para aprender as 
novidades do Novo CPC, pelo fato do seu trabalho centrar-se no meio, busca-se que ele esteja 
perfeito. Outros não estão se preparando, neste cenário, o juiz se comporta no sentido de “passar a 
mão na cabeça”, corrigindo os problemas, graças ao princípio da primazia da resolução do mérito. 
O artigo 279, §2º está dentro dessa ideia, já que a ausência de prejuízo afastaria a nulificação dos 
atos, podendo levar adiante. 
 
 

                                                           
1
 Juiz Federal. 

2
 Novidade no Novo CPC. 
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 Distribuição e registro da petição inicial: 
 

Depois, temos a parte de distribuição e registro da petição inicial. Também não há 
mudanças substanciais quando confrontadas com o modelo anterior3. Existe a previsão de que esta 
distribuição deve ser fiscalizada pelos operadores do Direito, para que não fiquem dúvidas acerca 
desta distribuição.  

Por vezes, surgem dúvidas, por exemplo, sempre caindo na 1ª Vara Cível, em 
alguns casos ela pode estar preventa. São cinco varas; pega a distribuição e há uma distribuição 
uma maior parte para uma delas, existe algo errado, já que possuem a mesma competência, era 
para ser parecida.  

O professor expõe que atua em uma localidade em que existem dois Juizados 
Especiais Federais. Ele buscou as estatísticas de um ano, tive 3.350 novos processos durante o ano, 
o outro juízo teve 3.050 novos processos. Estaria errado, deveria estar igual a divisão. Contudo, a 
diretora de secretaria argumentou que não havia erro, mas a diferença se dava por serem mais 
ágeis.  

Por exemplo, quando falta alguma documentação, determinamos a emenda, mas se 
a parte não regulariza, não damos uma segunda chance, já proferimos a sentença, indeferindo a 
inicial, extinguindo o processo. A pessoa precisa refazer a inicial, ocorrendo nova distribuição. 
Neste caso, quando ocorre a distribuição novamente o juízo já está prevento, como se lê no artigo 
286, II, regra de distribuição dirigida: “quando o processo primitivo for extinto sem resolução do 

mérito, o novo cai na mesma vara”. Se for mais ágil, cairá na mesma vara. Não há nada de 
desproporcional, não seria algo proposital, há uma justificativa. 

 No artigo 288 do Novo CPC, se lê que “o juiz de ofício ou a requerimento do 

interessado corrigirá o erro ou compensará a falta de distribuição”. O juiz acaba acompanhando 
o trabalho do outro juiz. No artigo 289, se vê a atuação da parte “a distribuição pode ser 

acompanhada pela parte, procurador, Ministério Público e Defensoria Pública”. Busca-se, neste 
cenário, a transparência da distribuição e também do Poder Judiciário, para que se possa entender 
a distribuição, se está ocorrendo de maneira dirigida ou não.  
 

 Valor da causa: 
 

Depois o Código abordará o valor da causa. Em alguns casos, o valor da causa vai 
ditar quanto de taxa judiciária a parte deve recolher. O legislador trabalha com proximidade o 
capítulo da distribuição e do valor da causa, mas deixarei para abordar quando falarmos de 
petição inicial, falando da estrutura, dos requisitos e do valor da causa.  

 

 Tutelas provisórias: 
 

Trata-se de um tema polêmico do Novo CPC4. O Código está em vigor há pouco 
tempo, não é só a interpretação literal e existem situações práticas que não foram pensadas antes. É 
preciso entender todos os possíveis argumentos para assimilar melhor as ideias.  

                                                           
3 O professor teve oportunidade de escrever sobre a temática em variadas obras, como a coletânea do professor 
Ronaldo Cramer, com a participação de trabalhos dos professores Antônio do Passo Cabral, Alexandre Câmara, 
Fredie Didier, entre outros. O professor escreveu sobre a parte de alimentos e sobre distribuição, nos artigos 284 a 
290 do Novo Código de Processo Civil. 
4 O professor tem lido e conversado com colegas, percebe que está pior do que parece, está muito complicado o 
entendimento. 
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Quando o professor pegou o projeto originário do Novo CPC do Senado, que era o 
melhor projeto. O projeto foi alterado sem a consulta do meio acadêmico, gerando transformações, 
foi aprovado um substitutivo. Na Câmara dos Deputados, também sofreu mudanças, sendo o 
código aprovado uma sombra do Código original que era excepcional. 

 No primeiro projeto chamou atenção do professor a tutela provisória, por ser 
diferente do que estavam acostumados. Na Câmara houve uma serie de discussões e a tutela 
provisória permaneceu da mesma maneira5.  

A matéria está disciplinada entre os artigos 294 a 311 do Novo CPC. A tutela 
provisória possui esse nome, pois o que se pretende na realidade é uma proteção jurisdicional que 
não vai buscar uma imutabilidade própria da coisa julgada, mas vai durar um determinado 
período de tempo.  

Esta tutela provisória pode ter dois tipos de fundamentos: a evidência ou a 
urgência. Tem casos em que há a evidência do direito do autor. Desse modo, o juiz já profere a 
decisão desde logo, mas seria provisória, não vai aspirar preclusão ou coisa julgada.  

 
Em outras vezes, a parte possui uma urgência. Se algo não foi feito, a parte pode vir 

a óbito, por exemplo. No caso da urgência, pode ser de dois tipos, sendo tutela antecipada de 
urgência antecipada, presente nos artigos 303 e 304; ou sendo tutela de urgência provisória 
cautelar, presente no artigo 305 a 310. Já a tutela de evidência se encontra no artigo 311 do Novo 
CPC.  

É uma providência jurisdicional por uma decisão interlocutória, não se trata de 
decisão definitiva, não faz coisa julgada. Às vezes, esta decisão é no inicio do processo, podendo 
ser chamada de liminar. Pode ter uma tutela de urgência antecipada que é uma liminar, dada no 
inicio do processo. Mas se pode ter uma tutela de urgência provisória antecipada no meio, perto 
do fim do processo, se mantendo como tutela provisória, mas não sendo liminar, seguindo 
orientação de Humberto Theodoro Junior e Sérgio Bermudes. Outros autores explicam de maneira 
diferente, alegando que antes da citação do réu seria caso de liminar.  Depois da citação não seria 
mais.  

O professor, amparado em parte da doutrina, acredita ser equivocada esta posição. 
É possível pegar a demanda da possessória no Novo CPC, se não são preenchidos os requisitos, o 
juiz marca uma audiência e pode conceder a liminar, mesmo com o réu já citado antes. Liminar é 
no início do processo, analisando o que reflete a palavra. Existem várias questões práticas 
importantes a resolver, não se pode teorizar demais acerca dos temas. O Processo Civil demanda a 
prática, o cotidiano. A tutela provisória é proteção que dura algum tempo, não sendo definitiva. 

                                                           
5 As pessoas implicam até com a nomenclatura, para o professor seria adequada. 
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 Tutela provisória de urgência antecipada. 
 

Existem diversas disposições a partir do artigo 294 do Novo CPC. Os pressupostos 
para a concessão desta tutela estão no artigo 300, precisam ter elementos que evidenciem a 
probabilidade do direito, também é concedida quando houver perigo de dano ou risco de 
resultado útil do processo.  

No modelo anterior era mais fácil, apresentava o requerimento da tutela antecipada 
na petição inicial, o juiz iria analisar e poderia conceder em caráter inaudita altera partes, sem 
intimar a parte contraria, sendo mantido este aspecto.  

Consulta-se o artigo 9º, que apresente o cenário em que não precisa existir 
contraditório na análise da tutela provisória de urgência antecipada. O processo continuava e tudo 
tramitava regularmente. Com o Novo CPC, a forma de conseguir a tutela antecipada seria de 
acordo com o artigo 303 e 304, seria um mecanismo em que pode se continuar do modo 
tradicional, uma petição inicial completa, com a previsão da tutela antecipada. 

 Por exemplo, ocorrerá uma licitação em 15 dias e o cliente não preenche todos os 
requisitos, necessitando de liminar. Contudo, nem sempre será assim, a parte pode apresentar uma 
petição inicial simplificada, se limitando ao requerimento de tutela antecipada e a indicação do 
pedido de tutela final, como se lê no artigo 303 do Novo CPC, ao invés de fazer a petição completa, 
expondo a situação, com o pedido da tutela final e o valor da causa. 

 No §5º do artigo 303 existe a previsão de que a parte deve dar ciência ao juiz acerca 
da apresentação da petição inicial simplificada, depois sendo necessário emendar, para apresentar 
a completa. Algumas pessoas são objetivas, mas outras não conseguem ser sucintas6. O juiz pode 
entender que é a petição inicial completa, por este motivo se apresenta importante avisar ao juiz 
esta informação.  

Quando era trabalhado no âmbito acadêmico, foi discutido se era uma faculdade do 
advogado, ainda no período de vacatio do Novo CPC, em relação à apresentação da petição 
simplificada ou apresentar a completa desde o início, ficaria dentro da estratégia processual.  

O professor ficou pensando a respeito, chegando à conclusão de que se fosse o 
advogado não apresentaria a simplificada, mas sempre a completa, pensando no juiz que está 
lendo. Em um grupo de juízes, surgiu a discussão em relação à petição inicial, que se apresenta de 
maneira tão simplificada que não dá para saber se é de competência da justiça estadual ou federal, 
com receio de dar liminar e ser competência de outro, deixando de conceder a liminar. Se o juiz 
tiver dúvida, não dará a liminar, prejudicando o cliente.  

Em outro cenário, um professor que era advogado, em que fez a petição 
simplificada para o cliente participar do leilão daqui a 15 dias e o juiz não aceitou, transmitindo  ao 
autor que ele deveria emendar a petição inicial, para transforma-la em completa. Não é o 
advogado que escolhe, é preciso verificar se a urgência é contemporânea em relação à demanda.  

No caso da petição inicial antecipada, o magistrado vislumbrou a 
contemporaneidade da propositura, só podendo fazer a petição inicial simplificada em casos 
excepcionais. Por exemplo, o cliente procura o advogado às 20 horas, sendo necessária realizar 
uma internação hospitalar, sendo necessário tomar medicamento. Neste momento, o advogado faz 
a inicial, vai despachar no plantão e consegue a liminar. Nesse caso, não se pode exigir uma 
petição inicial completa.  

A parte autora apresentou a petição inicial completa, o juiz vai analisar os requisitos 
da tutela antecipada. A parte apresentou a petição simplificada, também cabendo análise. Se 

                                                           
6 O mesmo se dá em audiência, em que em certos casos, poucas perguntas ganham o processo, que revelam 
grande capacidade analítica. 
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deferir e for simplificada, precisa emendar a inicial, transformando em completa. Não fazendo 
isso, o processo é extinto sem resolução de mérito, sendo claro no artigo 303, §2º.  

Para dar sobrevida ao tema, vamos imaginar que ele faz a petição completa, 
conseguiu a tutela antecipada, ou fez a simplificada, conseguiu a tutela antecipada, emendou a 
inicial corretamente. A partir deste ponto o réu é citado e intimado para ciência da tutela 
antecipada, ele é citado para comparecer a uma audiência de conciliação e mediação, mas não para 
contestar, pode até antecipar a prática do ato, mas não sendo caso, precisa comparecer a audiência 
de conciliação e mediação e, depois, contestar.  

Se o réu discorda da tutela antecipada, usará o agravo de instrumento, a partir de 15 
dias úteis, (artigo 219), interposto no tribunal local, dando direito à sustentação oral (artigo 937, 
VIII). O agravo de instrumento nesse caso permite esta sustentação e tudo continua como era 
antes, segue regularmente o processo.  

Se o réu não agravar, o processo é extinto sem resolução de mérito e a liminar fica 
estável (artigo 304, caput). Como se dará esta estabilidade? Pelo Código anterior, estamos 
acostumados à ideia de coisa julgada, relacionada com a imutabilidade da decisão, ao lado deste 
conceito, há a preclusão, que também se refere à imutabilidade de uma decisão judicial. Entretanto, 
o Código novo traz este conceito novo de estabilidade, não se referindo ao conteúdo, mas aos 
efeitos. A pessoa continuaria internada no tempo em que for necessário, não houve análise de 
mérito. Não teve julgamento, mas teve estabilidade, não houve aprofundamento na cognição.  

O professor Fredie Didier apresenta que não é tão inovador, na ação monitória, 
quando o juiz apresenta o mandado inicial da monitória, converte em mandado executivo, 
também não teve julgamento. Na visão do professor, o artigo 701 apresenta que cabe ação 
rescisória da decisão que converte o mandado inicial em executivo na ação monitória, não seria 
caso de estabilidade.  

 

 Estabilidade no Código de Processo Civil: 
 

O Código fala em estabilidade em dois momentos: no artigo 304, se não interposto o 
agravo e no artigo 357, §1º, a decisão de saneamento do processo gera estabilidade. Para o 
professor o Novo CPC está errado, pois a discussão não é em relação ao efeito, mas ao conteúdo da 
decisão. A discussão que existia no Código anterior, se refere à ideia de que a decisão de 
saneamento, denominada de despacho de saneamento, gerava preclusão. A decisão de 
saneamento, como se vê no novo código, seria um caso de estabilidade, mas como se refere ao 
conteúdo seria preclusão. A estabilidade se refere aos efeitos da decisão.  

Por exemplo, o advogado do réu, ao aplicar o Novo CPC, foi estimulado a utilizar-
se do agravo de instrumento, pode até concordar com o pedido de tutela antecipada, mas quer 
discutir o mérito do processo.  

Por exemplo, um correntista ingressa em face do banco com uma ação declaratória 
de inexistência de dívida, pedindo liminar para tirar o nome do SERASA7. Se parto da premissa de 
que é tutela antecipada, o banco é citado e alega que não faz diferença deixar o nome sujo ou 
limpo, não vai agravar por isso, pois quero decisão de mérito. Contudo, terei que agravar, para 
evitar a extinção do processo, estimula o agravo de instrumento, seria um agravo protelatório, 
senão o processo fica extinto. Por vezes, o autor não quer estabilidade, mas sim decisão de mérito.  

É curioso perceber que o Código propaga de maneira intensa a ideia de primazia da 
resolução do mérito, mas se esquece nesta parte. Neste cenário, não importa o mérito, ficou estável, 
parece uma contradição.  

                                                           
7
 Existe controvérsia se seria tutela cautelar ou antecipada. 
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Imaginem uma pessoa com 65 anos, um idoso que trabalhou muito a vida inteira e 
um banco o negativa, nunca havia tido o nome negativado. Na vizinhança ficou mal visto; não 
serve tutela antecipada para resolver esta problemática. O senhor quer uma decisão dizendo que 
julga procedente, alegando que não há divida contraída, lavar a honra, tirar o nome do SERASA. O 
autor pode querer a discussão do mérito, se for aplicar o Código literalmente desestimula a pedir a 
tutela antecipada. 

 São precisas as palavras do professor Leonardo Greco8: vou fazer uma proposta que 
não está de acordo com a lei, já que o Código adota o principio da primazia da resolução do 
mérito, o réu não agravou, qualquer uma das partes pode manifestar vontade de que quer a 
analise do mérito. Pode pedir na inicial, que gostaria que o processo continuasse, mesmo que não 
tenha sido agravado. O réu pode querer produzir prova e se defender. O processo vai continuar. O 
professor concorda com o professor Leonardo Greco, parece coerente. Caso seja advogado do réu 
não arriscaria, iria interpor o agravo de instrumento para não correr este risco.  

Ao desenvolver essa ideia, criaram uma vertente que o professor discorda. A regra 
seria a petição completa, em petição simplificada seria no caso de urgência contemporânea a 
propositura da demanda, acerca da tutela antecipada. 

Se o autor faz a inicial completa, cenário que seria opção do autor, mesmo que o réu 
não agravasse, o processo continuaria, sustentando-se que implicitamente se estaria demandando 
a análise mérito. Faz-se a simplificada, quer a adoção do novo procedimento, em que se aguarda a 
citação do réu, se não agravar nem emendar, o processo é extinto e a liminar fica estável. Nesta 
vertente, bebe-se da visão do professor Leonardo Greco, mas é feita uma adaptação.  

Para o professor, se não emendar, vai extinguir e cassar a liminar, já que não existe 
precedente ainda. A urgência precisa ser contemporânea, não parece a melhor orientação. Não é 
um direito da parte escolher a simplificada ou completa. 

Vamos imaginar que fez a completa, conseguiu a liminar e o réu não agravou, 
processo extinto e liminar estável. Não vai dar certo em demandas em tratamento médico, em 
causas como essa é muito comum perícias posteriores a liminar para verificar a real necessidade, 
nesta visão já seria extinto logo.  

Outro exemplo: quer que a União forneça medicamento de uso continuo, o juiz deu 
a tutela antecipada, a União não agravou, processo extinto e a liminar estável. Se a União entender 
depois de sei meses que a pessoa está curada? Se o autor não quiser mais o medicamento X, mas o 
Y, por mudanças na doença? Como faz para mudar a tutela antecipada estabilizada? Como o réu 
vai fazer para findar a estabilização? 

O código expõe que deve ser apresentada uma nova ação para modificar ou 
revogar, em procedimento comum. O professor Leonardo Greco se refere como ação revogatória, 
caindo na mesma vara, seria prevenção do órgão. Há prazo para usar esta ação, no artigo 304, §6º, 
ficando definitivamente estável no prazo de dois anos. Não haverá coisa julga nesta circunstância 
em que se passam dois anos, sem o ajuizamento desta demanda prevista no artigo citado, Ficaria 
mais estável? Seria aprofundada a cognição? Não há mais estabilidade, mas se perde o meio 
processual para afastar a estabilidade. Continua estável, não seria mais estável. O tema gera 
diversas questões importantes a serem abordadas na próxima aula. 
 

                                                           
8
 Revista de Direito Processo Civil da UERJ, número 14. 


