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RESUMO 

 

LANZA, Bruna da Silva. Tutela provisória à luz do novo código de processo civil 
de 2015. 50 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia – Graduação em 

Direito). Faculdade Cidade Verde, 2016. 
 

Com o intuito de simplificar a técnica processual e harmonizar o Processo Civil 
Brasileiro, a lei 13.105 de 16 de março de 2015, resguardando os princípios 
constitucionais, reformou nosso Código de Processo Civil que estava em vigor 
desde 1973. Neste trabalho será abordada a sistemática das tutelas de urgência, 
explicando o sistema individual de cada técnica, seus objetivos, característicase 
pressupostos, comparando o Código de Processo Civil de 1973 com a redação do 
novo texto de lei, apontando as principais mudanças ocorridas. Abordará os 
principais aspectos da tutela de evidência, inserida no Código de Processo Civil 
como nova modalidade de tutela provisória, bem como, os pressupostos inerentes à 
concessão da medida, hipóteses de cabimento e efeitos. O novo Código de 
Processo Civil com o intuito de tornar a prestação jurisdicional mais célere e efetiva 
criou mecanismos como a estabilização dos efeitos da tutela, trazendo celeridade e 
economia processual sem desrespeitar a segurança jurídica e o devido processo 
legal. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Código de processo civil. Tutela de urgência. Tutela 
antecipada. Tutela de evidência. Reforma. Estabilização dos efeitos da tutela.  
  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

LANZA, Bruna da Silva. Tutela provisória à luz do novo código de processo civil 
de 2015. 50 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia – Graduação em 

Direito). Faculdade Cidade Verde, 2016. 
 

In order to simplify the procedural technique and harmonize the Brazilian Civil 
Procedure, the law 13.105 of March 16, 2015, safeguarding the constitutional 
principles, reformed our Civil Procedure Code which was in force since 1973. This 
work will be adressing the systematics of emergency guardianships, explaining the 
individual system of each technique, its objectives, characteristics and assumptions, 
comparing the Civil Procedure Code from 1973 with the drafting of the new law text, 
pointing out the major changes. Will address the main aspects of the evidence of 
protection, included in the Civil Procedure Code as a new form of interim protection, 
as well as the assumptions inherent in the granting of the measure, hypothesis 
appropriateness and effects. The new Civil Procedure Code in order to make faster 
and more effective adjudication created mechanisms such as the stabilization of the 
effects of protection, bringing speed and procedural economy without infringing legal 
certainty and due process. 
 
 
KEY-WORDS: Code of Civil Procedure. Emergency protection.Injunctive 

relief.Trusteeship evidence.Reform.Stabilising effects of protection. 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde os primórdios da humanidade a vida em sociedade é uma 

necessidade humana. Segundo a tese de Aristóteles, o homem é um animal político 

e tem a necessidade de viver em sociedade.  

Com o surgimento da civilização surgiram também os conflitos. Por muito 

tempo os conflitos resultantes da convivência em sociedade eram resolvidos por 

seus próprios sujeitos, a solução era conhecida como “justiça feita pelas próprias 

mãos”, o que levava nossa sociedade ao caos. 

Segundo Dora Fried Schnitman: 

 

[...] os conflitos são inerentes à vida humana, pois as pessoas são 
diferentes, possuem descrições pessoais e particulares de sua 
realidade e, pós-conseguinte, expõem pontos de vista distintos, 
muitas vezes colidentes. A forma de dispor tais conflitos mostra-se 
como questão fundamental quando se pensa em estabelecer 
harmonia nas relações cotidianas. Pode-se dizer que os conflitos 
ocorrem quando ao menos duas partes independentes percebem 
seus objetivos como incompatíveis; por conseguinte, descobrem a 
necessidade de interferência de outra parte para alcançar suas 
metas. (1999, p.170) 
 

Para proteger a vida e manter a sociedade em harmonia, o Estado, através 

da atividade jurisdicional, tomou para si a autonomia para resolver tais conflitos, 

tornando-se soberano. 

Proibida a autotutela, era necessário definir como seria a atuação do Estado 

perante tais conflitos, estabelecendo normas, princípios e diretrizes processuais, 

para que todo aquele que, querendo, pudesse ter sua pretensão apreciada pelo 

poder judiciário.  

Cândido Rangel Dinamarco explica sobre a forma de atuação do Estado: 

 

Direito processual é o conjunto de princípios e normas destinados a 
reger a solução de conflitos mediante o exercício do poder estatal. 
Esse poder, quando aplicado à função de eliminar conflitos e 
pacificar pessoas ou grupos, constitui o que se chama jurisdição e 
esta é a função do juiz no processo. (2001, p. 16) 
 

O Estado tomou para si o dever de exercer a atividade jurisdicional, porém 

esta jurisdição tem como princípio a inércia, ou seja, a jurisdição deve ser provocada 

por todo aquele que tenha interesse em obter a prestação jurisdicional. Bem como, a 
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eficácia e celeridade deve ser primazia, pois ainda há discussões acerca da 

efetividade e razoável duração do processo, pois em muitos casos o tempo leva 

consigo a pretensão. 

Para Marcus Vinícius Rios Gonçalves: 

 

O tempo traz riscos que podem ter as mais diversas formas. Se a 
demanda versa sobre um bem, há o risco de que pereça ou 
desapareça; se se trata de quantia em dinheiro, há o perigo de que o 
patrimônio do devedor reduza-se até que ele se torne insolvente; as 
provas importantes para as partes podem ficar prejudicadas pela 
modificação da situação fática, ou até mesmo pelo desaparecimento 
das testemunhas; há o risco de que, até a solução final do litígio, o 
direito pereça, tornando ineficaz o provimento final. (2008, p. 242) 
 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 em seu art. 5º, inciso XXXV, traz 

como direito fundamental o dever do Estado de garantir os direitos dos indivíduos 

propiciando a prestação da tutela jurisdicional, onde o Estado deve disponibilizar 

meios, técnicas e instrumentosa fim de garantir o direito do indivíduo de ter sua 

pretensão apreciada. Importante ressaltarque há discussão acerca da efetividade e 

razoável duração do processo, pois o Estado proibiu a autotutela, mas não 

conseguiu atender todas as pretensões tempestivamente, efetivamente, e se 

tratando de direitos a demora pode trazer riscos. 

A tutela Jurisdicional quando aplicada deve obedecer aos princípios da 

tempestividade, celeridade e efetividade, bem como, o princípio da razoável duração 

do processo, garantia constitucional elencada no artigo 5º, inciso LXXVIII da carta 

maior, com o seguinte texto: ‘a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 

assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade 

de sua tramitação’. Em outras palavras, o processo deve ser célere, porém efetivo, 

buscando solucionar o litigio afastando o “periculum in mora”. 

Através do que fora exposto, necessário se faz, uma análise à tutela 

jurisdicional, o que será tratado em tópico posterior.  

 

1.1 TUTELA JURISDICIONAL 

 

Por conceito de tutela jurisdicional, Dinamarco define que: 
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Tutela jurisdicional é o amparo que, por obra dos juízes, o Estado 
ministra a quem tem razão num litígio deduzido em processo. Ela 
consiste na melhoria da situação de uma pessoa, pessoas ou grupo 
de pessoas, em relação ao bem pretendido ou à situação imaterial 
desejada ou indesejada. Receber tutela jurisdicional significa obter 
sensações felizes e favoráveis, propiciadas pelo Estado mediante o 
exercício da jurisdição. (2006, p. 85) 
 

Sendo assim, basta que o sujeito apresente pedido juridicamente possível, 

que seja pessoa indicada para postular em juízo e que tenha sido necessário o 

ingresso em juízo acerca do que pretende, enfim, preenchidos os requisitos 

processuais exigíveis, nada obsta ao Estado a prestação da tutela jurisdicional. 

Alexandre Câmara afirma: 

 

Tutela jurisdicional é uma modalidade de tutela jurídica, ou seja, uma 
das formas pelas quais o Estado assegura proteção a quem seja 
titular de um direito subjetivo ou outra posição jurídica de vantagem. 
Assim sendo, só tem direito à tutela jurisdicional (como, de resto, à 
tutela jurídica) aquele que seja titular de uma posição jurídica de 
vantagem. (2006, p. 85) 
 

É constitucionalmente garantido que a lei não excluirá da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Tal garantia exige uma prestação 

positiva do Estado e, vai mais além, evita que violações nos direitos individuais 

ocorram. 

Através do exercício da função legislativa, o Estado regula as relações dos 

membros da sociedade, estabelecendo direitos e deveres. Acontece que a lei pode 

não evitar os conflitos de interesses, e nesses casos, a parte que tiver direito violado 

ou ameaçado teria a tutela do Estado para garanti-lo. Sendo assim, sabiamente 

leciona Teori Albino Zavascki que, ‘quando se fala em tutela jurisdicional se está a 

falar exatamente na assistência, no amparo, na defesa, na vigilância que o Estado, 

por seus órgãos jurisdicionais, presta aos direitos dos indivíduos’. (2009, p. 5) 

Através das leis infraconstitucionais, torna-se efetiva e legitima a capacidade 

jurisdicional de conceder medidas assecuratórias e de proteção. 

Diante deste contexto Elpídio Donizetti argumenta que: 

 

Se presentes as condições da ação, o Estado-juízo tem o poder e a 
obrigação de prover a jurisdição, isto é, de resolver a lide, o conflito 
de interesses submetido à sua apreciação. A essa prestação 
jurisdicional que ultrapassa a simples resposta ao direito de ação 
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para definir ou satisfazer o direito material dá-se o nome de tutela 
jurisdicional. (2014, p. 22) 
 

Sendo assim, essa obrigação de resolver a lide constitui um dever estatal, 

que deve ser cumprido de maneira eficaz. A prestação da tutela jurisdicional envolve 

o poder do Estado, sujeitando todos à vontade de suas decisões, podendo inclusive 

usar de métodos de coação física. 

Dinamarco ainda afirma que: 

 

(...) a tutela jurisdicional é conferida ora ao autor e ora ao réu, não 
necessariamente àquele; ela é sempre conferida a pessoas e não a 
direitos, podendo ser dada a um dos litigantes precisamente para 
negar que existam direitos e obrigações entre ele e o adversário. 
(2001, p. 50) 
 

Tal definição é de suma importância, pois a tutela jurisdicional, manifestada 

através do processo civil, não é concedida apenas em benefício ao autor da causa, 

e sim ao que demonstrar que detém razão na lide. 

Superado o entendimento a respeito da tutela jurisdicional, passa-se a tratar 

da tutela de urgência e a tutela de antecipada à luz do Código de Processo Civil de 

1973, Lei nº 5.869, DE 11 de janeiro de 1973. 

 

1.2 ACESSO À JUSTIÇA 

 

Um assunto muito debatido no mundo jurídico que é um problema de muitos 

cidadãos está atrelado ao acesso a justiça, sobre a forma de prestação do Estado, 

as barreiras para se obter a tutela deste e a necessidade de agilização e efetividade 

da justiça. 

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, XXXV, trata do acesso à justiça, 

também intitulada de princípio da inafastabilidade da jurisdição, obtendo a seguinte 

redação: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito; 
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O artigo mencionado garante a todos o acesso à justiça, não podendo o 

Estado deixar de solucionar quaisquer tipos de conflitos que apresente lesão ou 

ameaça de direito. Portanto, qualquer cidadão que tenha seu direito violado poderá 

postular em juízo exigindo a tutela jurisdicional do Estado. Concluindo, então, que 

este seria o conceito de acesso à justiça. 

Neste diapasão, Luiz Fux explica que: 

 

O Estado, como garantidor da paz social, avocou para si a solução 
monopolizada dos conflitos intersubjetivos pela transgressão à ordem 
jurídica, limitando o âmbito da autotutela. Em consequência, dotou 
um de seus Poderes, o Judiciário, da atribuição de solucionar os 
referidos conflitos mediante a aplicação do direito objetivo, 
abstratamente concebido, ao caso concreto. (2004, p. 41) 
 

O Estado traz para si a responsabilidade de proporcionar o acesso à justiça 

e, através do exercício da jurisdição, retira dos privados a tarefa de solucionar 

conflitos de interesse, com o objetivo de restabelecimento ou manutenção da paz 

social. 

Acontece que, muitas são as barreiras que existem sobre tal garantia 

constitucional, as quais também vão contra muitos dos princípios garantidores do 

acesso à justiça, como por exemplo, efetividade, celeridade processual e gratuidade 

da justiça. 

Quando se busca a prestação da tutela jurisdicional, espera-se que a 

mesma seja de forma efetiva e eficaz, como explica Luiz Rodrigues Wambier: 

 

À luz dos valores e das necessidades contemporâneas, entende-se 
que o direito à prestação jurisdicional (garantido pelo princípio da 
inafastabilidade do controle judiciário, previsto na Constituição) é o 
direito a uma proteção efetiva e eficaz, que tanto poderá ser 
concedida por meio de sentença transitada em julgado, quanto por 
outro tipo de decisão judicial, desde que apta e capaz de dar 
rendimento efetivo à norma constitucional. (2007, p. 321) 
 

Sendo assim, a efetividade e a eficácia da tutela jurisdicional, por serem as 

responsáveis pela satisfação e produção de efeitos no plano fático, quase de nada 

adiantaria ter acesso à justiça se estas são ineficazes. 

A Constituição Federal, em seu inciso LXXVIII, do artigo 5º, garante que ‘a 

todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação’. 
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A demora processual é um grave obstáculo de efetivação do acesso à 

justiça, sendo uma realidade na vida de vários cidadãos. Necessário se faz criar 

meios de reestruturar o Poder Judiciário, para que este consiga resolver os litígios 

de maneira mais célere, buscando assim a justiça, pois a morosidade além de gerar 

descrença na justiça, viola não só o direito pleiteado como também o preceito do 

acesso à justiça. 

O valor elevado do processo é outro problema para o alcance do acesso à 

justiça. Além dos princípios mencionados, outro princípio consagrado na 

Constituição Federal garante a assistência jurídica gratuita e integral aos 

necessitados, nos termos do inciso LXXIV, do artigo 5º, que diz que ‘o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos’. 

O acesso à justiça não pode ter como obstáculo a condição econômica da 

parte em relação às despesas processuais, visto que o acesso à justiça consiste na 

proteção de direitos, sem qualquer restrição econômica, social ou política. 

 

1.3 TUTELAS DE URGÊNCIA E O PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DO 

PROCESSO 

 

O Estado exerce sua jurisdição através do processo, o processo é 

instrumento pelo qual se busca a efetividade da jurisdição, é o “poder dever” de 

aplicação do direito onde se busca a solução para litigio. 

Ovídio Araújo Baptista da Silva define o processo da seguinte forma:  

 

Processo (processus, do verbo procedere) significa avançar, 
caminhar em direção à um fim. Todo processo, portanto, envolve a 
idéia de temporalidade, de um desenvolver-se temporalmente, a 
partir de um ponto inicial até atingir o fim desejado...No direito, o 
emprego da palavra processo está ligado à idéia de processo judicial, 
correspondente à atividade que se desenvolve perante os tribunais 
para obtenção da tutela jurídica estatal... (2002, p. 13) 
 

Para José Roberto dos Santos Bedaque: 

 

Processo efetivo é aquele que, observado o equilíbrio entre os 
valores segurança e celeridade, proporciona às partes o resultado 
desejado pelo direito material. Pretende-se aprimorar o instrumento 
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estatal destinado a fornecer a tutela jurisdicional. Mas constitui 
perigosa ilusão pensar que simplesmente conferir-lhe celeridade é 
suficiente para alcançar a tão almejada efetividade. Não se nega a 
necessidade de reduzir a demora, mas não se pode fazê-lo em 
detrimento do mínimo de segurança, valor também essencial ao 
processo justo. (2007, p. 49) 
 

O processo efetivo deverá cumprir o devido processo legal, a sentença 

deverá ser embasada na cognição exauriente, aprofundada. 

A efetividade na prestação jurisdicional é um direito e garantia constitucional 

atribuído a todo indivíduo que busca a prestação jurisdicional. É a prestação 

tempestiva, imediata, para que o direito tutelado não seja violado ou se perca com a 

morosidade do processo. 

Nosso sistema processual tornava-se obsoleto, de forma que as normas 

jurídicas existentes não atendiam as necessidades de seus destinatários. 

 Para Marcelo Abelha Rodrigues: 

 

deve o Estado fornecer todos os instrumentos possíveis e capazes 
de efetivar o pleno e irrestrito acesso à ordem jurídica, e, ademais, 
que o seja, antes de tudo, a uma ordem jurídica justa e efetiva, sob 
pena de tal princípio se perder no espaço carcomido da inocuidade.  
(2001, p. 58-59) 
 

Diante a necessidade de instrumentos que garantissem a efetividade do 

processo, surgiu em nosso ordenamento jurídico a possibilidade de antecipação da 

tutela, que viabilizou a concessão baseada em cognição sumária, respeitando o 

devido processo legal, tornando a prestação jurisdicional efetiva. 

Sobre antecipação de tutela, Humberto Theodoro Júnior afirma:  

 

Diz-se, na espécie, que há antecipação de tutela porque o juiz se 
adianta para, antes do momento reservado ao normal julgamento do 
mérito, conceder à parte um provimento que, de ordinário, somente 
deveria ocorrer depois de exaurida a apreciação de toda a 
controvérsia e prolatada a sentença definitiva. Justifica-se a 
antecipação da tutela pelo princípio da necessidade, a partir da 
constatação de que sem ela a espera pela sentença de mérito 
importaria denegação de justiça, já que a efetividade da prestação 
jurisdicional restaria gravemente comprometida. Reconhece-se, 
assim, a existência de casos em que a tutela somente servirá ao 
demandante se deferida de imediato. (2009, p. 664) 
 

A antecipação da tutela foi o instrumento que exteriorizou o princípio da 

efetividade. Para que, diante de grave ameaça ao direito, o Estado pudesse oferecer 
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a prestação jurisdicional adequada e tempestiva, na medida em que se fizesse 

necessário, com intuito de satisfazer e assegurar a pretensão do autor, de acordo 

com os pressupostos estabelecidos em lei vigente que autorizava concessão da 

tutela de urgência. 

A Lei 8.952 de 13 de dezembro de 1994 deu nova redação ao artigo 273 do 

Código de Processo Civil de 1973, que trouxe em seu rol os requisitos para 

concessão da tutela antecipada, uma revolução em nosso sistema processual.  
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2 ESPÉCIES DE TUTELAS DE URGÊNCIA À LUZ DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL DE 1973 

 

Para cada direito violado ou ameaçado de lesão, existe uma espécie de 

tutela jurisdicional capaz de preservá-lo.  

Entende-se por tutela de urgência aquela prestada com celeridade e 

eficiência, com o fim de evitar o dano irreparável ou de difícil reparação. Importante 

mencionar que as tutelas de urgência não solucionam a lide de modo definitivo, 

podendo ser revistas a qualquer tempo. 

A tutela antecipada foi positivada em nosso ordenamento jurídico com a Lei 

8.952 de 13 de dezembro de 1994 atualizada pela lei 10.444 de 7 de maio de 2002 

que alterou o Código de Processo Civil de 1973 dando nova redação ao artigo 273. 

Até então, não havia mecanismos em nosso ordenamento jurídico que garantisse a 

satisfação do direito antes da prolatação da sentença. O artigo 273 viabilizou a 

antecipação dos efeitos da sentença. Embora já existisse o instituto da tutela 

cautelar, ela não socorria o direito em determinadas situações. 

Usado como instrumento para assegurar um direito e acelerar a efetividade 

na prestação jurisdicional, as tutelas urgentes tem caráter provisório e antecipatório, 

pois em muitos casos a delonga do processo acabava por esvaziar a pretensão do 

autor e a sentença tardia acabava sendo desnecessária e inútil à parte autora. 

As tutelas urgentes dividiram-se sob duas modalidades, as cautelares e as 

antecipatórias. Apesar de serem distintas, é comum a confusão entre elas, pois as 

duas possuem natureza jurídica mandamental.  

Para Humberto Theodoro Júnior: 

 

Não há como evitar a diversidade gritante que se nota entre os 
diversos efeitos da medida cautelar e da medida antecipatória: a 
primeira não vai além do preparo de execução útil de futuro 
provimento jurisdicional de mérito, enquanto a última já proporciona a 
provisória atribuição do bem da vida à parte, permitindo-lhe desfruta-
lo juridicamente, tal como se a lide já tivesse sido solucionada em 
seu favor. É assim que a cautela não é satisfativa e a antecipação o 
é. (2007, p. 739) 

 

A cautelar tem por finalidade assegurar o direito discutido na lide, e é 

fundada nos requisitos “fumus boni juris” e do “periculum in mora”. 
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Enquanto a tutela antecipada baseia-se tão somente, na verossimilhança da 

alegação e no fundado receio de dano ou no abuso do direito de defesa, podendo 

ainda ser concedida quando o pedido mostrar-se incontroverso, embora pudesse ser 

modificada ou revogada a qualquer tempo em decisão fundamentada, deveria ser 

requerida apenas na ação principal, nesta modalidade não se admite tutela 

antecipada em caráter antecedente. 

Segundo Cândido Rangel Dinamarco: 

 

As medidas inerentes à tutela antecipada têm nítido e deliberado 
caráter satisfativo, sendo impertinentes quanto a elas as restrições 
que se fazem à satisfatividade em matéria cautelar. Elas incidem 
sobre o próprio direito e não consistem em meios colaterais de 
ampará-los como se dá com as cautelares. (1995, p. 146) 

 

As tutelas de cognição sumária seja ela satisfativa ou cautelar tem por 

objetivo assegurar o direito para que ele não pereça com a delonga do processo. 

Luiz Guilherme Marinoni ensina: 

 

Se a realidade da sociedade contemporânea muitas vezes não 
comporta a espera do tempo despendido para a cognição exauriente 
da lide, em muitos casos o direito ao devido processo legal somente 
poderá se realizar através de uma tutela de cognição sumária. Quem 
tem direito à adequada tutela tem direito à tutela antecipatória, seja a 
tutela antecipatória fundada no art. 273, I, seja a tutela antecipatória 
fundada no inciso II do mesmo artigo. É necessário observar que o 
legislador infraconstitucional, para atender ao princípio constitucional 
da efetividade, deve desenhar procedimentos racionais, ou seja, 
procedimentos que não permitam que o autor seja prejudicado pela 
demora do processo. (2009, p. 135) 

 

Aqui, Marinoni ressalta a importância do tempo frente à prestação da tutela 

jurisdicional, visto que algumas pretensões se esvaziam com o tempo, e a tutela 

provisória seria uma forma de evitar dano ou prejuízos ao direito subjetivo da parte. 

No Código de processo Civil de 1973 as tutelas urgentes são tutelas 

provisórias que necessariamente serão substituídas por uma tutela definitiva que 

poderá modificar, revogar ou confirmar a tutela já alcançada visto a necessidade de 

cognição exauriente, aprofundada, pois as tutelas de urgência são de cognição 

sumária, superficial devido sua urgência. 

Para Luiz Antonio Nunes: 
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[...] cognição é a atividade judicial que produz uma relação entre o 
magistrado, o sujeito cognoscente e o objeto controvertido, litigioso 
(ou cognoscível), ou seja, é a atividade que coloca em contato 
aquele que irá conhecer e o objeto a ser conhecido. Aquele que 
afirma ser titular de um direito o faz com suporte num fato do qual 
está crente da existência, existência esta que se conforma com o 
ordenamento jurídico, portanto, está a parte certa do seu direito. Do 
mesmo modo, a parte em face de quem se o afirmou, ao contestar, 
assim procede convicta de seu direito. Ao magistrado é que caberá 
investigar, no curso da relação jurídica processual, qual das versões 
é verdadeira ou irá proporcionar-lhe a certeza. (2000, p. 33) 
 

Sendo assim, a cognição exauriente é uma análise aprofundada dos fatos, e 

é indispensável ao princípio do devido processo legal, pois o juiz deve apurar os 

fatos, analisar as provas, ouvir testemunhas, para, assim, chegar a uma decisão que 

será proferida na sentença.  

Embora possa se antecipar uma tutela com base nos requisitos do perigo na 

demora e fundado em prova que evidencie o direito tutelado, é necessário mais que 

uma cognição sumária, superficial, para prolatar a sentença e assegurar a 

efetividade na prestação da tutela jurisdicional. 

 

2.1 TUTELA CAUTELAR 

 

A tutela cautelar é destinada a dar efetividade ao processo, é uma medida 

assecuratória, ou seja, não é satisfativa e não coloca fim ao processo, ela visa 

assegurar um direito, para que no final do processo possa ser satisfeita sua 

pretensão.  

Sendo a função da tutela cautelar a de proteger um direito submetido a 

perigo de dano iminente, pode-se afirmar que a mesma não visa só proteger o 

processo, mas sim o direito. 

Luiz Guilherme Marioni e Sérgio Cruz Arenhart expõem que: 

 

A tutela cautelar é direito da parte, correlacionada com o próprio 
direito à tutela do direito. Em razão deste direito, a jurisdição tem o 
dever de dar tutela cautelar à parte que tem o seu direito à tutela do 
direito submetido a perigo de dano. (2008, p. 22) 
 

Para Humberto Theodoro Junior:  
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A tutela cautelar, tendo por objetivo específico impedir que durante o 
desenvolvimento do processo ocorram lesões ou danos aos 
interesses pendentes de apreciação e solução jurisprudencial, é, sem 
dúvida parte integrante da jurisdição, já que sem ela fracassaria, em 
grande parte, a missão de pacificar, adequadamente, os litígios, que 
compete à atividade jurisdicional do Estado. (1992, p. 19-20) 
 

A pretensão à tutela cautelar não surge do processo em si, mas sim em 

garantir um direito. Sua necessidade advém de um perigo de dano irreparável, que 

coloca em risco o direito pretendido. 

Esclarece Luiz Guilherme Marinoni: 

 

A tutela cautelar tem por fim assegurar a viabilidade da realização de 
um direito, não podendo realizá-lo. A tutela que satisfaz um direito, 
ainda que fundada em juízo de aparência, é “satisfativa sumária”. A 
prestação jurisdicional satisfativa sumária, pois, nada tem a ver com 
a tutela cautelar. A tutela que satisfaz, por estar além do assegurar, 
realiza missão que é completamente distinta da cautelar. Na tutela 
cautelar há sempre referibilidade a um direito acautelado. O direito 
referido é que é protegido (assegurado) cautelarmente. Se existe 
referibilidade, ou referência a direito, não há direito acautelado. 
(1999, p. 93) 
 

Deste modo, podemos afirmar que a cautelar assegura a pretensão do autor 

e, somente após processo cautelar autônomo é que o direito será satisfeito. 

Na cautelar, o perigo de dano deve ser fundado em elementos objetivos, 

expostos de forma racional, onde o mesmo faz-se surgir e tornar-se insuportável 

pela demora do processo. Desta forma, além de alegar perigo na demora, deve-se 

expor a necessidade da tutela cautelar, demonstrando claramente o perigo do dano. 

Humberto Theodoro Junior ensina a medida cautelar da seguinte forma: 

 

[...] providência concreta tomada pelo órgão judicial para eliminar 
uma situação de perigo para direito ou interesse do litigante, 
mediante conservação do estado de fato ou de direito que envolve as 
partes, durante todo o tempo necessário para o desenvolvimento do 
processo principal. (2007, p. 540) 
 

A tutela cautelar poderá ser requerida em caráter preparatório, antes mesmo 

do ingresso do processo principal ou incidentalmente no decurso do processo. 

Usada como instrumento para proteger o direito objeto da lide, garantir a sentença, 

diante um direito que sofre grave ameaça, sua concessão deve observar dois 

pressupostos: “fumus boni juris” e o “periculum in mora”, ou seja, ela deverá ser 

concedida quando houver indícios do direito e o perigo na demora, esta análise é 
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feita num primeiro momento por cognição sumária, superficial, devido à urgência na 

concessão da medida. 

No Código de Processo Civil de 1973 o processo cautelar é autônomo, e de 

acordo com o artigo 806 a tutela cautelar requerida em caráter preparatório cessa 

sua eficácia em trinta dias caso não seja ajuizada ação principal.  

Vejamos a jurisprudência a seguir: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA 
PREPARATÓRIA DE PRINCIPAL. SENTENÇA QUE REVOGOU A 
MEDIDA LIMINAR E JULGOU EXTINTA A CAUTELAR SEM 
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 
267, INCISO IV E 806, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL.INTEMPESTIVIDADE DA AÇÃO PRINCIPAL. NECESSIDADE 
DE AJUIZAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL NO PRAZO DE 30 
DIAS, COM BASE NO ART. 806, CPC. PERDA DA EFICÁCIA DA 
MEDIDA CAUTELAR. O PRAZO DECADENCIAL PARA O 
AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL É CONTADO A PARTIR DA 
DATA DA EFETIVAÇÃO DA LIMINAR OU CAUTELAR, CONCEDIDA 
EM PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. PRECEDENTES DO 
STJ.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.  
(TJ-PR 9184596 PR 918459-6 (Acórdão), Relator: Maria Aparecida 
Blanco de Lima. Data de Julgamento: 02/10/2012, 4ª Câmara Cível) 
 

A medida cautelar não é definitiva e pode ser revogada a qualquer tempo. 

Uma das hipóteses está no inciso III, do artigo 808: ‘se o juiz declarar extinto o 

processo principal, com ou sem julgamento do mérito’. A medida cautelar depende 

do processo principal, e, no caso de indeferimento deste, cessa sua eficácia, no 

entanto, o artigo 810 institui que o indeferimento da medida cautelar em 

procedimento preparatório não obsta que a parte intentea ação cautelar, salvo nas 

hipóteses de decadência e prescrição. 

O procedimento cautelar será apensado no processo principal e a sentença 

será “uma”. Na ação principal se fará juízo de cognição exauriente, aprofundada, 

com a finalidade de analisar todas as provas e pontos alegados pelas partes, para 

que assim, uma sentença seja prolatada.  

 

2.1.1 “Periculum in mora” e o perigo de dano 

 

De maneira ilustre explica Cintra, Grinover e Dinamarco, a atividade 

cautelar: 

 



21 
 

 
 

Foi preordenada a evitar que o dano oriundo da inobservância do 
direito fosse agravado pelo inevitável retardamento do remédio 
jurisdicional (periculum in mora). O provimento cautelar funda-se 
antecipadamente na hipótese de um futuro provimento jurisdicional 
favorável ao autor (fumus boni iuris): verificando-se os pressupostos 
do fumus boni iuris e do periculum in mora, o provimento cautelar 

opera imediatamente, como instrumento provisório e antecipado do 
futuro provimento definitivo, para que este não seja frustrado em 
seus efeitos. (2001, p. 317) 
 

A partir de 1994, o sistema processual adotou dois regimes, sendo estes a 

tutela cautelar e a tutela antecipada. Ambos possuíam requisitos distintos, como por 

exemplo, a tutela cautelar com os requisitos do “fumus boni iuris” e o “periculum in 

mora” e a tutela antecipada que se baseava na verossimilhança da alegação e no 

fundado receio de dano ou no abuso do direito de defesa. 

Sob este enfoque, Alexandre Freitas Câmara discorre da seguinte forma: 

 

Ocorre que na tutela cautelar o que corre risco de sofrer dano 
irreparável (ou de difícil reparação) é a efetividade do processo, do 
provimento jurisdicional. O direito substancial, nesta hipótese, não 
está em risco. Já na tutela antecipada o que corre risco de perecer é 
o próprio direito material. A tutela cautelar é uma modalidade de 
tutela do processo, enquanto a tutela antecipada é destinada a 
proteger o direito substancial. (2011, p. 415) 
 

Superada a distinção entre os regimes e, tratando especificadamente da 

tutela cautelar, o “periculum in mora”, da mesma maneira que o “fumus boni iuris” 

deve ser observado sob o enfoque do direito tutelado em sede da ação principal. 

E, ainda explica Alexandre Freitas Câmara que: 

 

Assim sendo, havendo perigo de infrutuosidade, ou seja, havendo o 
fundado receio de que a efetividade do processo venha a sofrer um 
dano irreparável, ou de difícil reparação, estará presente o periculum 
in mora autorizador da concessão da tutela cautelar. (2013, p. 44) 
 

Tal requisito é fundamental para que seja concedida a tutelar cautelar 

pleiteada e está ligado à questão de perigo iminente, onde deverá ser demonstrado 

um risco de perecimento, destruição, desvio, em bens ou provas, as quais são 

essenciais para a prestação da tutela jurisdicional no processo principal. 

O receio do perigo na demora funda-se em uma situação objetiva, não 

bastando apenas o simples temor subjetivo. Desta forma, caberá ao requerente 

comprovar ao juiz que se a concessão da medida cautelar não for assegurada, o 
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andamento ou o direito pretendido no processo principal não será alcançado, ou 

seja, que durante o tempo que se aguarda a tutela definitiva, poderá ocorrer fatos 

que prejudiquem a ação principal. 

Importante mencionar que o instituto da tutela cautelar não se refere 

especialmente ao período temporal, o qual possui certa ligação, mas sim o perigo de 

dano frente a uma situação de um temor objetivo que, por seu caráter, faz jus ao 

recebimento da tutela, para que seja evitado prejuízo grave ou de difícil reparação. 

A demora na prestação jurisdicional é um obstáculo ao correto andamento 

do direito, surgindo daí a necessidade de uma decisão do juiz para proteger ou 

mesmo permitir ao requerente usufruir do direito, sob pena de não ter o que 

desfrutar após o normal andamento do processo. 

Acerca do perigo de dano, este não deve ser confundido com o “periculum in 

mora” e, sobre isto, Marinoni e Arenhart lecionam que: 

 

O perigo de dano faz surgir o perigo na demora do processo, 
existindo, ai, uma relação de causa e efeito. Por isto mesmo, para se 
evidenciar a necessidade da tutela cautelar, não basta alegar 
periculumin mora, sendo preciso demonstrar a existência da sua 

causa, ou seja, o perigo de dano. (2008, p. 28) 
 

Sendo assim, o perigo de dano está diretamente ligado ao fato de gerar risco 

de lesão sobre à efetividade do provimento a ser tutelado no processo principal. Um 

ponto interessante a ser mencionado está atrelado ao momento do surgimento do 

perigo. 

O perigo de dano deve decorrer de uma situação posterior ao nascimento do 

próprio direito, ou então, em uma situação de agravamento do dano já existente. 

 

2.1.2 “Fumus boni iuris” 

 

Assim como o “periculum in mora”, o “fumus boni iuris” é requisito essencial 

para quem almeja a tutela cautelar, conforme explica Humberto Theodoro Junior: 

 

Os requisitos para alcançar uma providencia de natureza cautelar 
são, basicamente, dois: 
I- Um dano potencial, um risco que corre o processo principal de não 
ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum 
in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável; 
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II- A plausibilidade do direito substancial invocado por quem pretenda 
segurança, ou seja, fumus boni iuris. (THEODORO JUNIOR, 2005. p. 
416) 
 

Sendo assim, nota-se que o “fumus boni iuris” é um indício da pretensão 

invocada, ou seja, a possibilidade do direito pretendido ser apreciado no processo e 

ação cautelar. 

Elpídio Donizetti explica o instituto “fumus boni iuris” da seguinte maneira: 

 

O requisito do fumus boni iuris, ou seja, da fumaça do bom direito, 
relaciona-se com a probabilidade da existência do direito afirmado 
pelo requerente da medida. Ao propor uma ação, o autor tem de 
fundamentá-la de modo a levar o juiz à conclusão de ser ele o titular 
do direito material postulado. (2014, p. 1263) 
 

Ou seja, deve-se demonstrar que há indícios de que quem está pedindo a 

tutela tem direito ao que está pedindo, desde que demonstre e leve o juiz ao 

convencimento. 

Desta forma, esclarece Alexandre Freitas Câmara: 

 

Cabe ao Estado-Juiz, portanto, verificar a probabilidade de existência 
do direito afirmado pelo demandante, para que se torne possível a 
concessão da medida cautelar. É de se referir, aliás, que o fumus 
boni iuris estará presente, no caso concreto, toda vez que se 
considerar provável que as alegações de fato feitas pelo demandante 
venham a ter sua veracidade demonstrada no processo principal. 
(2013, p. 41) 
 

Insta salientar que, mesmo existindo o “fumus boni iuris” e o “periculum in 

mora” a ponto de autorizar a liminar, não significa dizer que isto levaráà procedência 

da ação, visto que, com o instituto do contraditório e com o caminhar da instrução, 

poderá ser comprovado a inexistência de algum destes, o que levaria a demanda ao 

insucesso. 

Vejamos um exemplo da aplicabilidade do “periculum in mora” e do “fumus 

boni iuris”: 

 

MEDIDA CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL. FUMUS BONI IURIS 
E PERICULUM IN MORA. CONFIGURAÇÃO. 1. A existência de 
questionamentos relevantes acerca da interpretação dada a 
dispositivos da Lei 9.610/98 caracteriza o fumus boni iuris e a 
existência de constrição patrimonial efetivada deixa claro o periculum 
in mora. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. 
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(STJ - AgRg na MC: 20658 PA 2013/0060499-1, Relator: Ministra 
MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/04/2014,  T4 - 
QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014) 
 

Em resumo, as medidas cautelares são formas de proteção que o 

ordenamento jurídico dispõe face a ocorrência de um risco na demora do processo, 

tem por finalidade assegurar o direito ameaçado, garantir a eficácia e a utilidade do 

processo principal. 

 

2.2 TUTELA ANTECIPADA 

 

Consiste na possibilidade de antecipação, total ou parcial, dos efeitos da 

sentença de mérito, embora tenha caráter satisfativo, trata-se de tutela provisória, 

que pode ser revogada a qualquer tempo, modificada ou substituída por uma tutela 

definitiva. 

Para Cássio Scarpinella BUENO: 

 

A chamada tutela antecipada deve ser entendida como a 
possibilidade da precipitação da produção dos efeitos práticos da 
tutela jurisdicional, os quais, de outro modo, não seriam perceptíveis, 
isto é, não seriam sentidos no plano exterior ao processo — no plano 
material, portanto —, até um evento futuro: proferimento da 
sentença, processamento e julgamento de recurso de apelação com 
efeito suspensivo e, eventualmente, seu trânsito em julgado. 
Antecipa-se, diante de determinados pressupostos legais, a 
produção dos efeitos da tutela jurisdicional cujo momento, 
tradicionalmente, vincula-se à existência de sentença de procedência 
não recorrida ou, quando menos, sujeita a apelação despida de 
efeito suspensivo. (2010, p. 29) 
 

Para alcançar a pretensão é necessário preencher os requisitos, atentando-

se para todos os pressupostos de admissibilidade inerentes à tutela pretendida. 

Neste plano, o deferimento se dá por cognição sumária, mas é fundamental o 

convencimento do juiz sobre a verossimilhança das alegações através das provas 

aduzidas, oitiva de testemunhas dentre outros meios de prova.  

São requisitos da tutela provisória antecipada: requerimento da parte; 

produção de prova inequívoca e convencimento do juiz da verossimilhança das 

alegações; reversibilidade da medida antecipada; fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação; abuso do direito de defesa ou manifesto propósito 

protelatório do réu e incontrovérsia dos pedidos formulados. Os requisitos são 
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classificados em obrigatórios e alternativos. Os obrigatórios estão elencados no 

Caput do artigo 273 do Código de Processo Civil de 1973, e obrigatoriamente 

deverão estar presentes para a concessão da tutela antecipada. 

Na vigência do Código de Processo Civil de 1973 o pedido de tutela 

antecipada deveria ser requerido apenas em ação principal, não podendo este ser 

requerido em caráter preparatório ou antecedente. 

Importante ressaltar que a tutela antecipada ampara o direito para que o 

tempo não leve consigo a pretensão, respeitando o devido processo legal, porém, 

assegurando a efetividade da prestação jurisdicional. 

José Roberto dos Santos Bedaque afirma: 

 

O tempo decorrido entre o pedido e a concessão da tutela satisfativa, 
em qualquer de suas modalidades, pode não ser compatível com a 
urgência de determinadas situações, que requerem soluções 
imediatas, sem o quê ficará comprometida à satisfação do direito. Daí 
a necessidade de serem adotadas medidas destinadas a afastar esse 
estado de risco para a efetividade da tutela satisfativa. É preciso 
eliminar o perigo de ineficácia da providência jurisdicional definitiva. 
(2001, p. 113) 
 

Em regra, a tutela antecipada só poderá ser concedida a requerimento da 

parte, pois é vedada sua concessão “exofficio”, ou seja, caberá a parte autora ou 

réu-reconvinte requerer a medida. Mas ainda há discussão sobre o assunto. Há uma 

minoria de doutrinadores que defende a tutela “exofficio”, tal corrente vem ganhando 

força, inclusive há julgados a favor. 

Embora a tutela antecipada seja concedida por decisão interlocutória, sua 

natureza jurídica é mandamental, explica Nelson Nery Junior e Rosa Maria de 

Andrade Nery: 

 
Tutela antecipatória dos efeitos da sentença de mérito, espécie do 
gênero tutelas de urgência, é providência que tem natureza jurídica 
mandamental, que se efetiva mediante execução “latu sensu”, com o 
objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria 
pretensão deduzida em juízo ou os seus efeitos. É tutela satisfativa 
no plano dos fatos, já que realiza o direito, dando ao requerente o 
bem da vida por ele pretendido com a ação de conhecimento. (2006, 
p. 453) 

 

É notória a diferença entre a tutela antecipada e cautelar, pois a antecipada 

possui caráter satisfativo, antecipando os efeitos da sentença, enquanto a cautelar, 

visa garantir o direito discutido na lide. 

 



26 
 

 
 

2.2.1 Requisitos obrigatórios 

 

Para concessão da tutela de urgência antecipada é necessário observar os 

requisitos “obrigatórios”, também chamados de “genéricos” ou “necessários”, são 

eles: requerimento da parte; produção de prova inequívoca; convencimento do juiz 

sobre a verossimilhança da alegação da parte e reversibilidade da medida 

antecipada, estes pressupostos são indispensáveis à concessão da tutela. 

Além dos requisitos obrigatórios o autor dever preencher ao menos um dos 

requisitos “alternativos” ou “cumulativos-alternativos” são eles: fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação, abuso do direito de defesa ou manifesto 

propósito protelatório do réu e incontrovérsia dos pedidos formulados. Os 

pressupostos estão elencados no artigo 273 do Código de Processo Civil de 1973.  

Seguindo o raciocínio de Cássio Scarpinella Bueno: 

 

Os pressupostos legais são de duas ordens: (i) necessários e (ii) 
cumulativo-alternativos. São sempre necessárias, para a concessão 
da tutela antecipada, a prova inequívoca e a verossimilhança da 
alegação a que se refere o caput do artigo 273. São cumulativo-
alternativos o "receio de dano irreparável ou de difícil reparação" e o 
"abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do 
réu", de que se ocupam, respectivamente, os incisos I e II do mesmo 
dispositivo. Digo que são "alternativos" porque basta a situação 
descrita no inciso I ou no inciso II para a concessão da tutela 

antecipada. Mas não é só. Sempre se há de estar diante de uma 
"prova inequívoca que convença da verossimilhança". Daí serem 
estes dois pressupostos alternativos (em relação às situações 
descritas nos incisos), mas cumulativos com o que está no caput, os 
pressupostos necessários para a concessão da tutela antecipada... 
(2007, p. 36). 
 

A tutela antecipada será concedida através de cognição sumária, devendo o 

juiz embasar seu convencimento na probabilidade. Os requisitos visam garantir 

segurança jurídica, para que o direito das partes seja assegurado sem prejuízos de 

dano irreparável. 

Sendo assim, é fundamental observarmos os requisitos de ordem 

obrigatória, pois a falta destes pode ensejar no indeferimento da tutela de urgência 

antecipada. 
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2.2.1.1 Requerimento da parte 

 

O caput do artigo 273 prevê que a antecipação da tutela apenas poderá ser 

requerida pela parte desde que presentes os requisitos, excluindo, desta maneira, a 

possibilidade do magistrado conceder a antecipação da tutela de ofício. 

Tal afirmação está calçada sob a égide de vários princípios, como por 

exemplo, o princípio da demanda, onde o juiz está vinculado ao pedido formulado no 

processo; princípio da iniciativa da parte, que determina que a parte deve dar  início 

ao processo, postulando direito violado; e princípio da inércia que determina que a 

jurisdição só age quando provocada. 

Nesta mesma linha de raciocínio, Humberto Theodoro Júnior sustenta tal 

afirmação: 

 

Não se trata de simples faculdade ou de mero poder discricionário do 
juiz, mas de um direito subjetivo processual que a parte tem o poder 
de exigir da Justiça, logicamente que dentro dos pressupostos 
traçados pela lei, como parcela da tutela jurisdicional a que o Estado 
se obrigou. (2003, p. 562) 
 

Ainda, o próprio Código de Processo Civil de 1973 exclui a possibilidade de 

antecipação de tutela de ofício, nos moldes dos artigos 2º: ‘Nenhum juiz prestará a 

tutela jurisdicional senão quando a parte ou o interessado a requerer, nos casos e 

formas legais’, e artigo 128: ‘O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, 

sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige 

iniciativa da parte’. 

Portanto, o requerimento da parte é um requisito fundamental para a 

concessão da tutela antecipada, visto que trata-se de ato exclusivo da parte. 

 

2.2.1.2 Produção de prova inequívoca e convencimento do juiz sobre a 

verossimilhança da alegação da parte 

 

O artigo 273 do Código de Processo Civil de 1973 trata do instituto da 

antecipação da tutela, sendo esta, definida por Elpídio Donizetti da seguinte 

maneira: ‘Dá-se o nome de tutela antecipada ao adiantamento dos efeitos da 
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decisão final, a ser proferida em processo de conhecimento, com a finalidade de 

evitar dano ao direito subjetivo da parte.’(2004, p. 58) 

Para que seja concedido os efeitos da tutela antecipada, deve ser 

demonstrado alguns requisitos. O caput do artigo 273 do Código de Processo Civil 

de 1973 especifica os requisitos como sendo a existência da prova inequívoca e o 

convencimento do juiz sobre a verossimilhança da alegação da parte. 

Neste diapasão, Cassio Scarpinella Bueno a respeito da prova inequívoca 

esclarece: 

O melhor entendimento para "prova inequívoca" é aquele que afirma 
tratar-se de prova robusta, contundente, que dê, por si só, a maior 
margem de segurança possível para o magistrado sobre a existência 
ou inexistência de um fato. (2007, p. 37) 
 

Entende-se a prova inequívoca como sendo a prova suficiente, robusta, hábil 

a convencer o juiz a acreditar nas legações do requerente, não deixando qualquer 

dúvida razoável. 

Como mencionado, é a prova inequívoca que leva o magistrado a acreditar 

na veracidade dos fatos, a mesma conduz o magistrado à verossimilhança da 

alegação da parte. 

Neste sentido, Cassio Scarpinella Bueno trata de outro requisito para 

concessão da tutela antecipada, a verossimilhança da alegação da parte, 

traduzindo-a da seguinte forma: 

 

[...] Verossimilhança no sentido de que aquilo que foi narrado e 
provado parece ser verdadeiro. Não que o seja, e nem precisa; mas 
tem aparência de verdadeiro. É demonstrar ao juízo que, ao que tudo 
indica, mormente à luz daquelas provas que são apresentadas 
(sejam documentais ou não), o fato jurídico conduz à solução e aos 
efeitos que o autor pretende alcançar na sua investida jurisdicional. 
(2007, p. 38) 
 

A verossimilhança é a aparência de verdade, possui relação com a 

plausibilidade do direito invocado (com o fumus boni iuris). É um juízo de 

probabilidade do direito pretendido. 

Portanto, para dar desfecho sobre os requisitos da antecipação da tutela, 

Cassio Scarpinella Bueno ensina: ‘Por essa razão, aliás, é que me parece 

importante sempre entender, compreender, interpretar e aplicar as duas expressões 
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em conjunto; é a prova inequívoca que conduz o magistrado à verossimilhança da 

alegação’. (2007, p. 39) 

A verossimilhança não surge da mera argumentação jurídica do requerente, 

o mesmo deve atrelar a verossimilhança aos fatos trazidos da prova inequívoca, 

convencendo o magistrado, assim, à concessão dos efeitos da tutela antecipada. 

 

2.2.1.3 Reversibilidade da medida antecipada 

 

A tutela antecipada tem como principal objetivo proteger o direito subjetivo 

das partes, para que o direito não sofra danos durante o processo. Em observância 

ao princípio do devido processo legal, a concessão da tutela antecipada tem como 

pressuposto de admissibilidade a reversão dos efeitos da tutela, ou seja, a tutela não 

será concedida caso o julgador verifique possibilidade de dano irreversível. 

Nelson Nery Junior ensina: 
 

A norma fala da inadmissibilidade da concessão da tutela 
antecipada, quando o provimento for irreversível. O provimento 
nunca é irreversível, porque é provisório e revogável. O que pode ser 
irreversível são as consequências de fato ocorridas pela a execução 
da medida. (2003, p. 646) 
 

Caberá ao juiz avaliar os prejuízos causados à parte para concessão ou 

indeferimento da medida que antecipará os efeitos da sentença total ou em parte. 

Como observa João Batista Lopes: 

 

É evidente que quando se fala em reversibilidade, não se pode 
pensar em apenas duas situações, de modo que ou a medida seja 
reversível ou irreversível. É possível que a reversibilidade seja de 
difícil realização ou demande tempo, dinheiro e muita atividade 
processual. Assim, é possível apurar no caso concreto o quanto a 
medida pode ser mais ou menos facilmente reversível. (2007, p. 83) 
 

A tutela antecipada não será deferida diante a impossibilidade de seus 

efeitos retornarem ao status “quo ante”, trata-se de direito fundamental, onde deve 

se preservar não só o direito tuteladomas a segurança jurídica.  

O juiz, através de cognição sumária, deverá sopesar o direito em conflito, 

analisar a possibilidade de perigo e dano de irreversibilidade que a medida poderá 

acarretar à parte. 
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2.3 FUNGIBILIDADE ENTRE TUTELAS ANTECIPATÓRIAS E CAUTELARES 

 

A lei 10.444 de 07 de maio de 2002 inseriu redação ao §7º do artigo 273 do 

Código de Processo Civil, criando a regra de fungibilidade recíproca entre as tutelas 

urgentes. O novo texto de lei teve como objetivo impulsionar a instrumentalidade do 

processo. 

 Vejamos o posicionamento de Fredie Didier Júnior: 

 

É possível agora sem mais qualquer objeção doutrinária, a 
concessão de provimentos cautelares no bojo de demandas de 
conhecimento. Não há mais necessidade de instauração de um 
processo com objetivo exclusivo de obtenção de um provimento 
acautelatório: a medida cautelar pode ser concedida no processo de 
conhecimento, incidentalmente como menciona o texto legal. A 
redação do dispositivo é bem clara: “Se o autor, a titulo de 
antecipação de tutela, requerer providencia de natureza cautelar, 
poderá o juiz, quando presentes os respectivos pressupostos, deferir 
a medida cautelar em caráter incidental no processo ajuizado”. 
(2003, p. 85) 
 

Sendo assim, desde que presentes os requisitos, não haverá necessidade 

de novo procedimento. Com embasamento no principio da fungibilidade é possível a 

adequação no procedimento. 

Há discussão acerca da fungibilidade não ser recíproca entre as medidas 

cautelares e antecipatórias. A corrente doutrinária majoritária defende que a via é de 

“mão dupla”. 

No entendimento de Candido Rangel Dinamarco: 

 

O novo texto não deve ser lido somente como portador da 
autorização a conceder uma medida cautelar quando pedida a 
antecipação de tutela. Também o contrário está autorizado, isto é: 
também quando feito um pedido a título de medida cautelar, o juiz 
estará autorizado a conceder a medida a título de antecipação de 
tutela, se esse for seu entendimento e os pressupostos estiverem 
satisfeitos. Não há fungibilidade em uma só mão de direção. Em 
direito, se os bens são fungíveis, isso significa que tanto se pode 
substituir um por outro, como outro por um. Bem pensando, nem 
precisaria a lei ser tão explícita a esse respeito, porque é regra 
surrada no direito processual que o juiz não está vinculado às 
qualificações jurídicas propostas pelo autor mas somente aos fatos 
narrados e ao pedido feito. Nenhum juiz deixa de anular um contrato 
por dolo, só pela circunstância de o autor, equivocadamente, ter 
qualificado como coação os fatos narrados. O que importa é que os 
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fatos narrados sejam capazes, segundo a ordem jurídica, de conduzir 
ao resultado que se postula. (2003, p. 92) 

 Desta forma, pode-se observar o princípio da fungibilidade como 

instrumento de efetivação, celeridade e economia processual. 

 

2.4 TUTELA “EXOFFICIO” 

 

Como tratado anteriormente, a antecipação da tutela poderá ser concedida, 

via de regra, apenas por requerimento da parte, desde que preenchidos todos os 

requisitos, não cabendo ao juiz concedê-la de ofício. 

O artigo 273 do Código de Processo Civil dispõe de maneira expressa sobre 

as formas de antecipação da tutela e, se manteve ausente em relação à 

possibilidade de ser concedida “exofficio”. 

Uma corrente minoritária defende ser possível que o juiz conceda tal medida 

de ofício, principalmente se observada sob a égide constitucional, pois o direito 

processual civil deve se pautar na Constituição Federal, sendo que esta consagra 

princípios e estabelece garantias aplicáveis ao processo. 

O artigo 5º da Constituição Federal de 1988, dispõe em seu inciso XXXV: ‘a 

lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito’, além 

de garantir o direito de propositura de uma ação e que esta seja devidamente legal, 

é preciso garantir também a prestação da tutela jurisdicional de maneira célere e 

efetiva. 

Sob este enfoque, Humberto Theodoro Júnior leciona: 

 

Se esses interesses públicos que o Estado detém no processo forem 
ameaçados de lesão, é claro que o juiz pode preveni-los adotando as 
medidas cautelares compatíveis, sem que tenha de aguardar a 
iniciativa ou provocação da parte prejudicada. (1992, p. 102) 
 

Ainda, para melhor esclarecimento do assunto, segue entendimento 

jurisprudencial: 

 

PREVIDENCIÁRIO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. 
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EX OFFICIO. CASO CONCRETO. 
POSSIBILIDADE. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA 
POR IDADE. PROVA MATERIAL E PROVA TESTEMUNHAL. 
VALIDADE. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. 
Em homenagem à busca de uma real e efetiva prestação 
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jurisdicional, conjugadas com a necessária imediatidade que o fato 
concreto exige (a pretendente ao benefício de natureza alimentar tem 
sessenta e nove anos de idade), é viável a possibilidade da 
concessão da medida antecipatória de ofício. 2. O art. 202, I, da 
Constituição Federal, na sua redação original, e o art. 48, § 1º, da Lei 
nº 8.213/91 asseguram ao trabalhador rural o direito à aposentadoria 
por idade ao completar 60 (sessenta) anos, se homem, e 55 
(cinquenta e cinco), se mulher. 3. No presente caso, os requisitos da 
idade, do desempenho da atividade rural e do tempo em que foi 
exercida restaram comprovados através do (s) documento (s) 
colacionado (s) ao feito e da oitiva de testemunhas. Não há, assim, 
que se falar em ausência de prova material. Ademais, conforme o 
caso, a prova exclusivamente testemunhal deve ser admitida. 4. 
Existindo, nos autos, prova do requerimento administrativo, a 
concessão do benefício pleiteado deve retroagir à data deste, pois 
desde essa época preenchia a autora os requisitos necessários ao 
deferimento do benefício pretendido, o que só não ocorreu em razão 
da negativa do INSS. 5. Hipótese em que, considerando o disposto 
no art. 20, §§ 3º e 4º, CPC, revela-se mais justo e razoável a fixação 
dos honorários no percentual de 10% sobre o valor da condenação. 
6. Agravo retido e apelação do INSS improvidos. Apelação da parte 
autora provida. 
(TRF-5 - AC: 345950 CE 2000.81.00.001652-0, Relator: 
Desembargador Federal Luiz Alberto Gurgel de Faria, Data de 
Julgamento: 01/02/2005, Quarta Turma, Data de Publicação: Fonte: 
Diário da Justiça - Data: 07/03/2005 - Página: 670 - Nº: 44 - Ano: 
2005) 
 

O artigo 797 do Código de Processo Civil de 1973 dispõe: ‘Só em casos 

excepcionais, expressamente autorizados por lei, determinará o juiz medidas 

cautelares sem audiência das partes.’ Ou seja, só em casos autorizados por lei o juiz 

poderia de ofício determinar tutela cautelar, como exemplo a lei Maria da Penha e 

Estatuto da Criança e Adolescente, as quais permitem a concessão da tutela 

“exofficio”. 

Quanto à tutela antecipada, há maior discussão, pois o artigo 273 do Código 

de Processo civil dispõe expressamente que a tutela urgente se dará por 

“requerimento da parte”.  

A doutrina majoritária questiona a possibilidade da concessão da tutela 

antecipada de ofício e são contrários a ela, sob o argumento de violação de alguns 

princípios do processo, tais como o da demanda, da adstrição do juiz ao pedido e o 

princípio dispositivo, previstos nos artigos 2º e 128 do Código de Processo Civil de 

1973, como demonstrado anteriormente. 
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3 TUTELA PROVISÓRIA À LUZ DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

DE 2015 

 

Com o intuito de simplificar e harmonizar o Processo Civil Brasileiro, a lei 

13.105 de 16 de março de 2015, resguardando os princípios constitucionais, 

reformou nosso Código de Processo Civil que estava em vigor desde 1973. A 

referida mudança se fazia necessária, a fim de garantir celeridade processual, 

assegurando sua eficácia, adequando à aplicação do direito, atendendo as 

necessidades reais da sociedade atual e comunidade jurídica. 

O novo Código fez alterações e inovações a partir das normas já existentes 

no processo civil e adequou o direito, visto que as mudanças devem ocorrer 

devagar, acompanhando as mudanças ocorridas na sociedade, sem perder a 

essência do direito já estabelecido em nosso ordenamento jurídico, mas buscando 

sempre a inovação, celeridade e efetividade no devido processo legal. 

Segundo Paulo Bandeira: 

 

[...] além de manter as conquistas, aprimorou-se os institutos, 
facilitou-se os procedimentos, favoreceu-se os métodos para agilizar, 
tramitar e fazer com que os envolvidos ganhem o que pretendem. 
Adequando-se aos novos tempos, aprimorou-se a técnica 
processual, facilitou-se o manuseio do livro e, principalmente, 
aproximou o judiciário do cidadão médio. (2016, p. 36) 
 

A reforma abordou as mais diversas alterações, tais como: o novo Código 

eliminou o agravo retido; unificou os prazos para recurso; criou a usucapião 

extrajudicial; extinguiu o processo cautelar; possibilitou o julgamento parcial de 

mérito; colocou a tutela de evidência como nova modalidade de tutela provisória; 

aderiu à improcedência liminar do pedido com parâmetro nas jurisprudências dos 

Tribunais Superiores; aumentou a “força” dos precedentes em nosso ordenamento 

jurídico; recepcionou os anseios do Conselho Nacional de Justiça e preocupou-se 

em estimular a autocomposição na fase inicial do processo, a fim de resolver os 

conflitos de forma rápida e eficaz; dentre outras importantes mudanças.  

 

Priorizando a celeridade, efetividade e economia processual, a lei 13.105 

trouxe importantes alterações à tutela de urgência, inserindo uma nova modalidade 

de tutela provisória.  
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3.1 TUTELA PROVISÓRIA À LUZ DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

DE 2015 

 

O novo Código de processo Civil reformou o sistema da tutela provisória, 

anteriormente chamada tutela de urgência. O livro V tratou a tutela de urgência 

como tutela provisória. 

Tutela provisória é gênero que tem como espécie: “urgência” e “evidência”, a 

primeira, subdivide-se em antecipada e cautelar.  

Nasce com o novo Código de Processo Civil uma nova modalidade de tutela, 

a chamada tutela de evidência, que independe de perigo e poderá ser concedida 

embasada tão somente na evidência. 

A lei 13.105/2015 unificou os requisitos para concessão das tutelas urgentes 

e definiu regras para a antecipação da tutela, conforme se verifica no quadro a 

seguir. 
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3.2 DA TUTELA DE URGÊNCIA 

 

O artigo 294 e seguintes do Novo Código de processo Civil de 2015 

estabelece que a tutela provisória de urgência poderá ser antecipada ou cautelar, 

poderá ser requerida em caráter antecedente ou incidental, conservando sua 

eficácia na pendência do processo e durante sua suspensão, salvo decisão judicial 

em contrário, podendo ser revogada a qualquer tempo, desde que, de forma 

fundamentada pelo juiz. 

Segundo o artigo 295 do novo Código de Processo Civil: ‘A tutela provisória 

requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas’, ou seja, a 

tutela de urgência não depende de processo autônomo, a petição inicial deverá ser 

aditada com o pedido principal dentro do prazo prescrito em lei. 

Na nova sistemática, o processo cautelar autônomo foi extinto. Com o intuito 

de simplificar o processo, prezando pela economia processual e sua efetividade. 

O novo dispositivo ainda prevê no §1, artigo 300, a possibilidade de 

concessão da tutela de urgência sob exigência de caução, para garantir o 

ressarcimento dos danos que poderão ser causados pela medida concedida. 

A parte responde ainda, por prejuízo que causar a parte adversa, vejamos o 

artigo 302 do Novo Código de processo Civil: 

 

Art. 302.  Independentemente da reparação por dano processual, a 
parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência 
causar à parte adversa, se: 
I - a sentença lhe for desfavorável; 
II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer 
os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 
(cinco) dias; 
III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese 
legal; 
IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da 
pretensão do autor. 
Parágrafo único.  A indenização será liquidada nos autos em que a 
medida tiver sido concedida, sempre que possível. 
 

Deste modo, trataremos as particularidades de cada uma das medidas. 

 

3.2.1 Da tutela antecipada 
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De acordo com a lei 13.105 a tutela antecipada poderá ser requerida em 

caráter antecedente ou incidental. Prevista no artigo 303 do novo código, quando 

requerida em caráter antecedente, se a urgência for contemporânea à propositura 

da ação poderá ser feito apenas o requerimento da tutela antecipada, embasada em 

provas que evidenciem a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do 

processo, o autor que valer-se deste beneficio deverá indicar na petição inicial, se o 

juiz entender que não há elementos suficientes para a concessão da medida, o 

órgão jurisdicional determinará o prazo de 5 dias para emendar a inicial. 

Quando concedida em caráter antecedente deverá o autor aditar a petição 

inicial no prazo de 15 dias, ou em prazo maior se o juiz fixar. O aditamento deverá 

ser tempestivo, pois se trata de prazo próprio, sob pena de o processo ser extinto 

sem resolução de mérito. No aditamento o autor deverá complementar sua 

argumentação, juntando novos documentos e confirmando o pedido de tutela final. 

O réu será citado e intimado para audiência de conciliação, não havendo 

acordo entre as partes será estipulado prazo de 15 dias para contestar. Sempre que 

não houver impugnação será estabilizado os efeitos da tutela concedida. 

A tutela antecipada requerida em caráter incidental independe de custas, 

pois a inicial será apenas aditada, não se trata de processo autônomo. 

O objetivo da reforma foi amparar o direito para que o tempo não leve 

consigo a pretensão. 

 

3.2.2 Da tutela cautelar 

 

As alterações ocorridas no novo Código de Processo Civil permitiram que as 

medidas provisórias de natureza cautelar possam ser requeridas e deferidas nos 

autos do processo principal, dispensando assim, o processo cautelar autônomo. 

Com as alterações da lei 13.105 de 2015 o processo cautelar autônomo foi extinto, 

prezando a celeridade e economia processual.  

A nova redação no texto de lei trouxe em seu artigo 305 a possibilidade da 

tutela de natureza cautelar ser concedida em caráter antecedente, onde o autor 

deverá expor sumariamente o direito que se objetiva assegurar, indicando a lide e 

seu fundamento. Após a estabilização da tutela, o autor terá o prazo de trinta dias 

para aditar a petição inicial, trata-se de prazo próprio, a intempestividade no 
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aditamento cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente. O artigo 

309, § único dispõe: ‘Se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é 

vedado a parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento. ’ 

Depois de distribuída inicial pleiteando tutela cautelar em caráter 

antecedente, o réu será citado para contestar no prazo de cinco dias. Caso não seja 

interposta contestação referente ao pedido de tutela, os fatos alegados serão dados 

como verdadeiros, onde o juiz decidirá a lide no prazo de cinco dias. 

Na falta dos pressupostos inerentes a concessão da tutela cautelar, o juiz 

poderá julgar improcedente o pedido ou extinguir o processo sem resolução de 

mérito e nos casos em que a tutela for indeferida liminarmente, nada impede que a 

parte autora formule seu pedido principal, salvo se seu direito sofrer prescrição ou 

decadência. 

Segundo o artigo 308 do novo código de Processo Civil, o aditamento da 

inicial independe de custas processuais. Nada obsta que o pedido principal seja 

formulado conjuntamente com o pedido de tutela ou requerido na inicial, neste caso 

não há necessidade de aditamento. 

O artigo 308, §3º do novo Código de Processo civil ainda dispõe que a tutela 

cautelar quando deferida em caráter antecedente, ao apresentar o pedido principal 

as partes serão intimadas para compor a audiência de conciliação. Se a 

autocomposição resultar infrutífera, o prazo para o réu contestar será de quinze dias. 

Nos casos em que houver contestação tempestiva, o processo seguirá o 

procedimento comum. 

 

3.2.3 Dos requisitos da tutela de urgência 

 

A sistemática do Código de Processo Civil de 2015 unificou os requisitos 

para concessão das tutelas urgentes, ou seja, seja ela cautelar ou antecipatória, 

os pressupostos para sua concessão serão os mesmos. 

Institui o artigo 300 do novo código: ‘A tutela de urgência será concedida 

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

dano ou o risco ao resultado útil do processo’. Ou seja, embora exista distinção entre 

as tutelas, os requisitos para concessão são iguais na nova redação do Código de 

Processo Civil de 2015. 
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A parte deverá demonstrar a plausibilidade do direito, argumentos e provas 

que evidencie com uma alta probabilidade que o direito alegado a ele pertence, bem 

como, o perigo na demora que poderá esvaziar sua pretensão caso não seja 

concedida à medida. Ademais, deverá demonstrar o risco ao resultado útil do 

processo, visto que em muitos casos a sentença torna-se inútil diante a morosidade 

e delonga do mesmo. Nestes casos a concessão da medida urgente serve para 

assegurar um direito ou antecipa-lo, diante o risco de perecimento.  

A falta dos pressupostos poderá ensejar no indeferimento da medida, 

vejamos: 

 

PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INSTRUMENTO. TUTELA 
PROVISÓRIA. URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E 
PERIGO DE DANO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. 
RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela provisória 
de urgência, é mister a demonstração dos requisitos da 
plausibilidade das alegações ou probabilidade do direito, além da 
demonstração do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil 
do processo, consoante o disposto no art. 300 do CPC/2015 
(correspondente à tutela antecipada prevista no art. 273, I, do 
CPC/1973). 2. Na hipótese, não houve demonstração dos requisitos 
legais pelo agravante, havendo apenas alegações genéricas de 
perigo de dano. 3. Agravo de instrumento desprovido.(TRF 3ª R.; AI 
0022513-15.2015.4.03.0000; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Hélio 
Nogueira; Julg. 24/05/2016; DEJF 06/06/2016) 
 

Neste prisma, o sistema se tornou mais simples, acessível e menos oneroso. 

O antigo sistema estava em vigor há vinte anos, fazendo-se necessário sua 

atualização para resguardar os princípios constitucionais. Com primazia na 

celeridade, economia processual e o devido processo legal, a nova redação buscou 

atender melhor as necessidades da nossa atualidade. Pois o direito como toda 

ciência deve se adequar aos acontecimentos, preenchendo todas as lacunas. 

Por se tratar de decisão interlocutória com natureza mandamental, 

concedida após cognição sumária, superficial, e não definitiva, o legislador facilitou 

seu acesso respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa, 

concedendo a tutela desde que presentes os pressupostos necessários. Diante 

disso, o juiz fundamentará sua decisão a partir da plausibilidade do direito 

apresentado. 
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3.2.4 Fungibilidade entre as técnicas 

 

A tutela antecipada tem a função de “satisfazer” o direito, já a cautelar tem a 

função de “assegurar” o direito para que ele não pereça. Embora as duas tutelas de 

urgência tenham natureza mandamental, a diferença entre os dois institutos é 

evidente. 

Com a alteração da lei 10.444 de 7 de maio de 2002, houve nova redação 

ao §7 do artigo 273 do Código de Processo Civil de 1973, criando a regra de 

fungibilidade entre as medidas.  

A fungibilidade entre as técnicas continua no novo Código de processo Civil 

de 2015, visto que o elemento principal de ambas as tutelas é a urgência em 

assegurar o direito da parte. 

O artigo 305, § único do novo Código de Processo Civil dispõe: “Caso 

entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz 

observará o disposto no art. 303”. Ou seja, o juiz, ao verificar os pedidos a título de 

cautelar, entender que se trata de tutela antecipada e, presentes todos os 

pressupostos, poderá através do princípio da fungibilidade deferir a tutela 

antecipada, adequando a medida ao pedido. 

No Código de Processo Civil de 1973 havia discussão acerca de a 

fungibilidade ser “via de mão única”, ou seja, apenas poderia ser utilizado o princípio 

da fungibilidade quando o autor requerer a título de antecipação de tutela 

providência cautelar. Neste caso poderia o juiz de ofício, desde que presentes os 

pressupostos, aplicar o princípio da fungibilidade adequando o procedimento. 

Com o disposto no artigo 302, § único do novo código cessa a discussão 

doutrinaria, visto que o presente artigo trata a fungibilidade da cautelar em 

antecipatória. A concessão da medida se dá pela presença dos requisitos a ela 

inerentes, ou seja, presente todos os pressupostos nada obsta o juiz em conceder a 

medida adequada ao direito. 

O objetivo é dirimir a burocracia, tornando o processo célere e efetivo, visto 

que a divergência é nominal e não prática. A unificação dos pressupostos de 

concessão suprimiu a divergência doutrinária quanto à fungibilidade ser “via de mão 

única”, pois o artigo deixa claro que o contrario também pode ocorrer, neste caso a 

fungibilidade entre as medidas é “via de mão dupla”.  
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3.2.5 Estabilização da tutela provisória 

 

A reforma do novo Código além de melhorar a sistemática processual em 

vigência, criou novos institutos que funcionam como ferramentas em busca da 

efetividade da tutela jurisdicional, visando garantir a celeridade e economia 

processual. 

Neste prisma, surge uma novidade: a possibilidade de estabilização da tutela 

requerida em caráter antecedente, com o intuito de tornar o processo eficiente, 

diminuindo a burocracia no procedimento. O art. 304 do novo Código de Processo 

Civil de 2015 dispõe: ‘A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-

se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso’. 

Isto é, presentes os pressupostos a tutela será concedida. Se após a 

concessão da tutela antecipada em caráter antecedente o réu não interpor agravo 

de instrumento impugnado a decisão, serão estabilizados os efeitos da tutela, 

independendo de aditamento da inicial. Neste caso, institui o §1º do respectivo artigo 

citado acima, que o processo será extinto conservando todos os efeitos da tutela 

concedida. 

O §2º do artigo 304 dispõe que: ‘Qualquer das partes poderá demandar a 

outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada 

nos termos do caput.’ Caso haja interesse das partes elas poderão ingressar em 

juízo para tentar rever, reformar ou invalidar a estabilização da tutela através de 

decisão de mérito proferida em ação posterior a que concedeu a tutela. 

Neste caso institui o §4: ‘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.’ A parte interessada deverá pedir desarquivamento e tentar rever tal 

decisão. Neste caso o prazo decadencial é de dois anos, contados a partir da data 

de ciência da decisão que extinguiu o processo, estabilizando os efeitos da tutela. 

Importante ressaltar que a decisão que concede a tutela não faz coisa 

julgada. Embora a estabilidade dos efeitos só poderá ser afastada por decisão de 

mérito. 

Segundo Marinoni: 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art303
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[...] a estabilização da tutela antecipada antecedente não pode 
adquirir a autoridade da coisa julgada – que é peculiar aos 
procedimentos de cognição exauriente. Passado o prazo de dois 
anos, continua sendo possível o exaurimento da cognição até que 
os prazos previstos no direito material para a estabilização das 
situações jurídicas atuem sobre a esfera jurídica das partes (por 
exemplo, a prescrição, a decadência e a supressio). Em resumo: o 
direito à adequada cognição da lide constitui corolário do direito ao 
processo justo e determina a inafastabilidade da ação exauriente 
para formação da coisa julgada. Fora daí há ofensa ao direito 
fundamental ao processo justo pelo próprio legislador 
infraconstitucional incumbido de densificá-lo. (2015, p. 318) 
 

Dentro do prazo decadencial a tutela se torna estável, não imutável. Ocorre 

que, transcorrido o prazo decadencial a tutela se torna indiscutível, pois se faz coisa 

julgada material. 

Evidentemente, como toda “novidade” a estabilização da tutela trará 

discussão doutrinária. Mas é importante ressaltar que o legislador obedeceu aos 

princípios constitucionais, quais sejam, devido processo legal, ampla defesa e 

contraditório, tanto que na nova redação o legislador estabelece prazos para que o 

réu, diante da estabilização da tutela, tenha meios de defesa e possibilidade de 

reverter a situação. Neste enfoque, o autor tem a possibilidade, diante da inércia do 

réu, transcorrida o prazo decadencial, fazer coisa julgada material, trazendo, assim, 

segurança jurídica observando a razoável duração do processo. 

 

3.3 DA TUTELA DE EVIDÊNCIA 

 

Instituído pela lei  13.105 de 16 de março de 2015, o novo Código de 

Processo Civil trouxe mudanças significativas para o direito processual adotando um 

sistema mais simples, com o objetivo de garantir não só a celeridade do processo, 

mas também sua eficácia.  

A parte V do novo Código de Processo Civil traz em seu artigo 294 a tutela 

provisória como gênero do qual são espécies: tutela de urgência e tutela de 

evidência, podendo a tutela de urgência ter duas naturezas: cautelar ou antecipada.  

A tutela de evidência elencada no artigo 311 surgiu como uma nova 

modalidade no quesito tutela. Como o código entrou em vigor na data de 18 de 

março de 2016 ainda há muita discussão acerca da referida tutela, pois o Código de 

Processo Civil de 1973 não continha esta modalidade, embora na doutrina já se 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.105-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.105-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.105-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.105-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.105-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.105-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.105-2015?OpenDocument
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falasse do direito “evidente” sendo aquele munido de probabilidade de grau tão 

elevado que beirasse a certeza, indo além da plausibilidade do direito.  

Para Luiz Fux:  

 

A expressão vincula-se àquelas pretensões deduzidas em juízo nas 
quais o direito da parte revela-se evidente, tal como o direito líquido e 
certo que autoriza a concessão do mandamus ou o direito 
documentado do exequente’. (1996, p. 305) 

 
Paulo Bandeira esclarece que: 

 

O Ministro Luiz Fux, do alto dos seus conhecimentos sobre o 
assunto, já que o tema Tutela dos direitos líquidos e certo dos 
particulares foi objeto da tese para a cátedra da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro- UERJ, em uma só expressão definiu o 
instituto: “Trata-se de mandado de segurança oponível contra 
particulares. (2016, p. 101) 
 

Neste caso, quando tratar-se de direito “liquido e certo” contra “particulares”, 

caberá tutela de evidência.  

Fux ainda argumenta que: 
 

O direito evidente é aquele que se sustenta por si só dispensando a 
dilação probatória ou através de prova documental irrefutável do 
direito alegado pela parte, independente da necessidade de tempo 
para se produzir a prova ou constituí- La. (2010, p. 16) 

 
O artigo 311 do Código de Processo Civil 2015 prevê que:  

 

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente 
da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 
processo, quando: 
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto 
propósito protelatório da parte; 
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas 
documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 
repetitivos ou em súmula vinculante; 
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental 
adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a 
ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; 
IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 
dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha 
prova capaz de gerar dúvida razoável. 
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá 
decidir liminarmente. 
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Ou seja, a tutela poderá ser concedida “inaudita altera parte” nas hipóteses 

dos incisos II e III por força do parágrafo único do artigo citado acima e artigo 9º do 

Código de Processo Civil. Já nas hipóteses dos incisos I e IV ela só poderá ser 

concedida após o réu apresentar sua defesa. 

 

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela 
seja previamente ouvida. 
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: 
II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II 
e III; 
 

Uma forma de assegurar o direito da parte diante a demora do processo sem 

prejudicar o devido processo legal. Significa dizer que, quando houver provas 

suficientes que evidencie a legitimidade do direito tutelado o juiz concederá ao autor 

a tutela pretendida enquanto o processo aguarda solução final, onde haverá uma 

análise cognitiva exauriente por parte do juiz, analisando todas as provas 

apresentadas. 

Contra decisão que conceda tutela de evidência ou qualquer outra tutela 

provisória, caberá ao réu agravo de instrumento. (artigo 1015, inciso I, CPC/2015) 

A tutela de evidência se equipara à tutela antecipada, porém nesta 

modalidade ela independe de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

A referida tutela será concedida fundamentada na incontestabilidade das provas 

apresentadas pela parte autora, onde o juiz deverá conceder a tutela de forma 

provisória, considerando a incontrovérsia do pedido na defesa do réu. Neste caso 

far-se-á coisa julgada. 

Para Marinoni a ‘tutela pode ser antecipada porque a defesa articulada pelo 

réu é inconsistente ou provavelmente o será’. (2015, p. 322).  

Marinoni ainda afirma que no caso de defesa inconsistente a tutela deverá 

ser: ‘como uma regra aberta que permite a antecipação da tutela sem urgência em 

toda e qualquer situação em que a defesa do réu se mostre frágil diante da robustez 

dos argumentos do autor’ (2015, p. 322) 

Sendo assim, a probabilidade do direito apresentado deverá beirar a certeza, 

ao ponto de ser inquestionável. 

Theodoro Júnior ensina que: 
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Não é, porém, no sentido de uma tutela rápida e exauriente que se 
concebeu a tutela que o novo Código de Processo Civil denomina 
tutela de evidência, que de forma alguma pode ser confundida com 
um julgamento antecipado da lide, capaz de resolvê-la 
definitivamente. (2016, p. 379) 
 

Esta medida foi criada com base nos princípios constitucionais, 

respeitando o devido processo legal. Coibindo práticas abusivas por parte do réu, 

que devem ser observadas e repreendidas pelo julgador da causa, que deverá 

tomar as providências cabíveis, aplicando o direito, buscando-se assim a 

efetividade do processo. Destarte, o direito do autor depende de demonstração de 

provas que torne evidente o direito tutelado. 

Quanto a isso, afirma Cassio Scarpinella Bueno: 

 

[...] o abuso do direito de defesa do réu ou o seu manifesto 
propósito protelatório nada diz, por si só, com relação à evidência 
do direito do autor, que, por isto, deve também ser demonstrada 
[...]. (2015, p. 232) 

 
A referida tutela não é admitida em caráter antecedente, porém pode ser 

concedida na inicial do processo ou em seu curso, pois assim como todas as 

tutelas provisórias ela poderá ser requerida tanto pelo autor quanto pelo réu. 

Ensina Elpídio Donizetti: 

 

É de lembrar que qualquer que seja a modalidade de tutela 
provisória, pode ser requerida tanto pelo autor quanto pelo réu. 
Pelo réu, quando este postular o acertamento de direito material, o 
que se dá na reconvenção ou no pedido contraposto (juizados 
especiais ou em casos específicos previstos no Código, como, por 
exemplo, na ação possessória – art. 556). (2016, p. 501) 
 

Neste enfoque, ensina Elpídio Donizetti que o réu também poderá requerer 

tal medida em face do autor reconvindo, pois a tutela jurisdicional deve ser aplicada 

a todos, buscando satisfazer o direito e a efetiva prestação jurisdicional. Onde o 

direito deve atender os anseios da sociedade, socorrendo o direito lesionado, 

buscando solução definitiva ao litígio.  

A tutela de evidência tem papel fundamental por tratar-se de ferramenta 

capaz de conferir efetividade ao processo e a atividade jurisdicional do Estado. 
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3.4 DA TUTELA “EXOFFICIO” NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 

2015 

 

O antigo Código de Processo Civil de 1973 trazia em seu artigo 273 a 

necessidade do “requerimento da parte” para a concessão de tutela de urgência. A 

nova sistemática do Código de Processo de 2015 foi omissa quanto à necessidade 

de requerimento da parte. 

Ocorre que, embora o Código de Processo Civil de 2015 seja omisso quanto 

ao requerimento da parte, o artigo 141 dispõe: ‘O juiz decidirá o mérito nos limites 

propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a 

cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.’ Neste caso fica evidente que a tutela 

“exofficio” continua sem previsão legal. 

Neste prisma, o artigo 302 do novo Código de Processo Civil de 2015 

dispõe: 

Independentemente da reparação por dano processual, a parte 
responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar 
à parte adversa, se: 
I - a sentença lhe for desfavorável; 
II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer 
os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 
(cinco) dias; 
III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese 
legal; 
IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da 
pretensão do autor. 
Parágrafo único.  A indenização será liquidada nos autos em que a 
medida tiver sido concedida, sempre que possível. 
 

Deste modo, não pode o juiz conceder tutela provisória de ofício 

responsabilizando a parte objetivamente por prejuízos causados. Nosso 

ordenamento jurídico é regido por princípios constitucionais, contudo devemos nos 

atentar ao princípio da inércia que prevê que: a jurisdição só pode ser exercida se 

provocada pela parte. Ademais, a nova sistemática do código não trouxe mudanças 

significativas quanto à tutela de oficio, porém vale ressalvar que há julgados 

concedendo tutela de oficio, razão pela qual, pode-se prever que haverá discussão 

doutrinaria sobre o assunto, visto que toda mudança gera “desconforto”. 
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4 CONCLUSÃO 

 

A reforma do novo Código de Processo Civil de 2015 buscou através de 

novas ferramentas, tornar o processo célere e efetivo, respeitando os princípios 

constitucionais. Toda a sistemática do novo código gira em torno do desafio de 

simplificar a didática do Processo Civil Brasileiro, harmonizando as técnicas já 

existentes, adequando as obsoletas e facilitando os procedimentos. 

A ampliação do instituto da tutela provisória visa solucionar a limitação da 

técnica processual ante a impossibilidade de aplicação imediata do direito, que 

depende de cognição exauriente. 

O instituto das tutelas provisórias tem um papel muito importante no 

combate à ineficiência e morosidade existente em nosso judiciário, pois elas 

propiciam maior efetivação, visto que através deste instituto é possível antecipar ou 

assegurar o direito para que ele não pereça diante a delonga do processo, 

resguardando os princípios constitucionais, quais sejam: efetividade, celeridade, 

economia processual, devido processo legal, ampla defesa, contraditório, trazendo 

assim segurança jurídica ao nosso ordenamento jurídico. 

A unificação dos pressupostos das tutelas de urgência, extinção do processo 

cautelar autônomo, estabilização da tutela antecipada antecedente, tutela de 

evidência, todas as mudanças ocorridas em sede de tutela provisória estão em 

harmonia com os princípios constitucionais. As quebras de paradigmas foram 

operadas com suavidade, embora, toda novidade traga “desconforto”, a didática do 

novo Código de processo Civil tornou ágil e eficiente à prestação da tutela 

jurisdicional. 
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