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INTRODUÇÃO 

 
 

O inciso LIV do artigo V da Constituição da República Federativa do 

Brasil prevê que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal”. 

A partir do exposto, podemos extrair o Princípio do Devido Processo 

Legal, que fornece aos jurisdicionados o direito fundamental a um processo devido,  

distante das atrocidades materializadas através do abuso de poder vivenciadas durante 

a ditadura militar, que colocava nas mãos de poucos a tarefa de definir as regras da 

vida em sociedade, entre elas os ditames processuais. 

Nesse prumo, o ilustre DIDIER JR (2015, p. 63) define processo como 

“método de exercício de poder normativo. As normas jurídicas são produzidas após 

um processo (conjunto de atos organizados para a produção de um ato final). As leis, 

após o processo legislativo; as normas administrativas, após um processo 

administrativo; as normas individualizadas jurisdicionais, enfim, após um processo 

jurisdicional.” Assim, concluímos que de acordo com o autor supracitado o objetivo 

do constituinte originário foi evitar a tirania, ou seja, que uma casta não legitimada 

pelo povo viesse a definir as “regras do jogo”, baseada apenas em seus interesses, em 

detrimento do justo e equitativo interesse da maioria. 

Neste diapasão, surge o Devido Processo Legal jurisdicional, em que está 

inserido o Código de Processo Civil, a ser utilizado como instrumento para 

materializar outro princípio fundamental estampado no artigo 5º, XXXV, da 

Constituição da República Federativa do Brasil, que afiança: “Art. 5º, XXXV. A lei 

não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 
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Assim, para permitir que qualquer sujeito de direito possa bater às portas 

do Poder Judiciário para garantir os seus direitos, surge, como uma de suas 

ferramentas, o Código de Processo Civil. E, como forma de agilizar e evitar que 

direitos pereçam, pelas consequências inevitáveis do passar do tempo, emerge um de 

seus principais institutos: a Tutela Provisória. 

O legislador processual civil, atento às falhas do regime do CPC/73, 

acabou por dar maior efetividade à própria essência da ciência processual civil, que é 

a de ser um instrumento eficaz e eficiente para concretização do direito material. Em 

termos práticos, não eram incomuns processos que tinham duração de décadas e que 

eram fulminados por inconsistências processuais simples, sem se quer fornecer 

contraditório à parte contrária. O processo não pode ter suas atenções voltadas para si 

mesmo, mas sim para o direito material. 

Exatamente por isso que a tutela provisória, sem dúvidas, foi o capítulo 

que mais foi modificado com o Código de Processo Civil (CPC/15). O objetivo do 

novo regramento foi de melhor organizar o instituto e, também, criar um sistema mais 

claro e objetivo, o que facilita, e muito, o trabalho diário dos operadores do Direito. 

O choque entre os princípios constitucionais da Segurança Jurídica e da 

Efetividade da Tutela Jurisdicional serão bem explanados neste trabalho, com o 

objetivo de bem dimensionar a importância da tutela provisória para a concretização 

do direito material. 

Além de todas as mudanças trazidas pelo CPC/15 sobre a tutela provisória, 

o seu sistema será analisado como um todo, inclusive com entendimentos dos 

tribunais superiores sobre o instituto, que continuarão em vigor com o CPC/15. 

Sempre que possível, o comparativo entre os dois diplomas de 1973 e 

2015 será realizado para melhor compreensão do microssistema. 

Nessa diretriz, o CPC/15 destinou um capítulo específico para tutela 

provisória. Esta, por sua vez, foi dividida em tutela provisória de urgência (cautelar e 

antecipada) e tutela de evidência. Trata-se de instrumentos já previstos no CPC/73, 

mas que recebiam nomenclaturas distintas e a forma que eram postas no diploma 

revogado gerava dissonâncias práticas, doutrinárias e jurisprudenciais. 
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Portanto, firmadas essas premissas, pretende-se, no presente trabalho, e 

adotando a orientação dos tribunais superiores, sempre que possível, analisar, 

minuciosamente, a Tutela Provisória no Código de Processo Civil de 2015. 
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TUTELA DEFINITIVA: SATISFATIVA E CAUTELAR 

 
 

De acordo com o mestre CUNHA (2016, p. 281), no que concerne às 

regras processuais, especificamente, temos que o Código de Processo Civil de 1973 

(CPC/73) foi organizado para permitir que cada espécie de tutela jurisdicional fosse 

prestada em um tipo de processo específico. 

Assim, o processo de conhecimento, tratado no Livro I, prestava a 

atividade cognitiva, enquanto que o processo de execução, estabelecido no Livro II, 

objetivava a efetivação ou satisfação de um direito outrora reconhecido. Já para as 

ocasiões de urgência, existia o processo cautelar, expresso no Livro III, como um 

processo autônomo. 

Nos contornos da exposição de motivos do Código supracitado, 

 

Na tradição de nosso direito processual era a função cautelar distribuída 

por três espécies de processos, designados por preparatórios, preventivos e 

incidentes. O projeto, reconhecendo-lhe caráter autônomo, reuniu os vários 

procedimentos preparatórios, preventivos e incidentes sob fórmula geral, 

não tendo encontrado melhor vocábulo que o adjetivo cautelar para 

designar a função que exercem. A expressão processo cautelar tem a 

virtude de abranger todas as medidas preventivas, conservatórias e 

incidentes que o projeto ordena no Livro III, e, pelo vigor e amplitude do 

seu significado, traduz melhor que qualquer outra palavra a tutela legal. 

 

O CPC/73 fornecia autonomia procedimental ao processo cautelar, com 

autuação em apartado. Além disso, este poderia ser antecedente ou incidental, 

podendo ser instaurado antes ou com o decorrer do processo. Existia a previsão de 

diversos procedimentos cautelares típicos, nominados ou específicos. Assim, passou - 

se a estabelecer a distinção entre cautelar inominada e cautelar nominada. 
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O CPC revogado já dividia a Tutela Provisória em Satisfativa 

(Antecipada) e Cautelar. Entretanto, aquela era vista como algo especial, excepcional. 

Exatamente por isso que era prevista apenas nos Procedimentos Especiais e, nem 

sempre, concedida de forma liminar, ou seja, inaudita altera pars. Já a Tutela 

Cautelar, podia ser concedida em qualquer caso e, necessariamente, de forma liminar, 

sendo generalizada e, portanto, atípica. 

Em termos práticos, essa diferenciação promoveu uma verdadeira 

balbúrdia forense. Os advogados, ao perceberem que o direito dos jurisdicionados era 

comum, mas que necessitava de serem prestados de forma provisória, começaram a 

solicitar ao Judiciário uma Tutela Cautelar, para todo e qualquer fim, mesmo 

satisfativo. Com isso, surgiu um fenômeno processual civil brasileiro denominado de 

“Cautelar Satisfativa”. Desse modo, solicitava-se uma Tutela Provisória Satisfativa 

(Antecipada) cognominada de Tutela Provisória Cautelar. Nesse sentido, o professor 

NEVES (2014, p. 1.313) aduz que: 

 

Nesse panorama, a única espécie de tutela de urgência satisfativa prevista 

pelo ordenamento era muito restrita, limitada a poucos procedimentos. 

Nesse verdadeiro vácuo legislativo, a praxe forense passou a ser valer da 

tutela cautelar, ampla e genérica – já que basta o preenchimento de seus 

requisitos para se ter direito à sua concessão – com o nítido objetivo de 

obter uma satisfação fática, e não uma mera garantia. Naturalmente, os 

juízes passaram a conceder esse tipo de tutela atécnica, porque entre 

permitir o perecimento de um direito aparente em razão de vácuo 

legislativo ou distorcer a natureza jurídica da cautelar, nitidamente se 

preferiu a  adoção da segunda alternativa. 

 

Além da evidente dissonância técnico-jurídica, esse fenômeno causava um 

enorme problema prático: a duplicação de processos. O advogado, inicialmente, 

ajuizava a ação satisfativa (antecipada), com o nome de cautelar, para obter a liminar. 

Em seguida, repetia a mesma ação com o título de satisfativa (ação ordinária). 

Atento a esse cenário, GRINOVER (2008, p. 74) defende que o legislador 

realizou uma profunda transformação, reescrevendo o artigo 273 para prever uma 

Tutela Provisória Satisfativa (Antecipada) genérica para abranger todo e qualquer 

direito, nos mesmos moldes do regime jurídico da Tutela Provisória Cautelar. Assim, 
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o operador do Direito que objetivava a Tutela Provisória Satisfativa (Antecipada) 

recorria ao artigo 273 do CPC/73. Já para Tutela Provisória Cautelar, recorria ao 

artigo 804 do mesmo diploma. Ambas independiam da natureza jurídica do direito em 

debate. 

Em 2002, foi acrescentado o §7º no artigo 273 do CPC/73 com o objetivo 

de estabelecer uma fungibilidade entre as Tutelas Provisórias Satisfativa e Cautelar, 

tendo em vista as intermináveis discussões e discórdias práticas entre os juízes e os 

advogados que, em não raras vezes, tumultuavam o processo sob o argumento de que 

os casos práticos se enquadrariam numa ou noutra espécie de Tutela Provisória, 

prejudicando o direito material almejado. 

No CPC/15, a tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou 

antecipada, podendo ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Nesse ponto, 

vale registrar uma crítica a infeliz terminologia adotada pelo legislador em relação à 

tutela de urgência antecipada. Na diretriz defendida por DIDIER, BRAGA e 

OLIVEIRA (2015, p. 574), na verdade, a expressão mais adequada e clara seria 

“tutela de urgência satisfativa”, porque o objetivo é fazer com que a parte autora possa 

ter acesso, de imediato, ao bem jurídico pretendido, sob pena de o passar do tempo 

destruir esse bem. “Antecipada”, a tutela de urgência cautelar também é. Só que esta 

garante para satisfazer, enquanto que a tutela de urgência antecipada (satisfativa) 

satisfaz para garantir. 

Além disso, é importante frisar que a tutela de urgência resguarda o 

resultado útil do processo. O CPC/15 faz uma ponte com a teoria processual das 

cautelares de CALAMANDREI (2010, p. 29-49). Na estrutura inicial, o projeto 

unificava procedimentalmente tutela cautelar e tutela antecipada, acolhendo em larga 

medida a teoria do autor italiano, que alocava a tutela antecipatória como espécie de 

gênero provimento cautelar. Não existia, além disso, a estabilização da tutela 

antecipada antecedente e, portanto, havia lógica interna em se falar em proteção ao 

resultado útil do processo. 

Nesse prumo de ideias, THEODORO JÚNIOR (2005, p. 223) expressa 

que a tutela sumária sai da sua condição de mera suplência da tutela de cognição plena 
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e ganha a justiça civil, passando a constituir autonomamente, na mesma linha dos 

processos de cognição plena, uma alternativa autônoma para a solução célere das 

crises de direito material sem deixar que se elimine ou se suprima a possibilidade de 

escolha da via de cognição plena. 



15 
 

 

 

2 

 

REGIME JURÍDICO DA TUTELA PROVISÓRIA: REGRAS 

GERAIS 

 
 

2.1 Introdução 

 

Mostra-se ínsito ao regime democrático a demora na entrega da tutela 

definitiva. O processo, necessariamente, exige tempo. Nas palavras de DIDIER, 

BRAGA e OLIVEIRA (2015 p. 567): 

 

A rigor, o tempo é um mal necessário para a boa tutela dos direitos. É 

imprescindível um lapso temporal considerável (e razoável) para que se 

realize plenamente o devido processo legal e todos os seus consectários, 

produzindo-se resultados justos e predispostos à imutabilidade. É garantia 

de segurança jurídica. Bem pensadas as coisas, o processo “demorado” é 

uma conquista da sociedade: os “poderosos” de antanho poderiam decidir 

imediatamente. 

O que atormenta o processualista contemporâneo, contudo, é a necessidade 

de razoabilidade na gestão do tempo, com olhos fixos na: i) demora 

irrazoável, o abuso do tempo, pois um processo demasiadamente lento 

pode colocar em risco a efetividade da tutela jurisdicional, sobretudo em 

casos de urgência; e na ii) razoabilidade da escolha de quem arcará com 

ônus do passar do tempo necessário para concessão de tutela definitiva, 

tutelando-se provisoriamente aquele cujo direito se encontre em estado de 

evidência. 

Essa seria a função constitucional da tutela provisória: a harmonização de 

tais direitos fundamentais (segurança e efetividade) em tensão. 

 

Antes de adentrar na análise técnica da tutela provisória, é importante 

esclarecer que esta é espécie do gênero tutela jurisdicional fornecida pelo Estado-

juízo. Assim, existem duas espécies de tutelas jurisdicionais: tutela definitiva e 

provisória. Aquela proferida mediante cognição exauriente e, esta, por meio de 
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cognição sumária. 

Primeiro, vejamos o que diz o ilustre WATANABE (2012, p. 98) sobre 

cognição: 

 

A cognição é prevalentemente um ato de inteligência, consistente em 

considerar, analisar e valorar as alegações e as provas produzidas pelas 

partes, vale dizer, as questões de fato e as de direito que são deduzidas no 

processo e cujo resultado é o alicerce, o fundamento do judicium do 

julgamento do objeto litigioso do processo. 

 

Trata-se, portanto, de uma técnica a ser avaliada nos planos vertical e 

horizontal. No entanto, aqui, é importante o plano vertical, já que a cognição pode ser 

qualificada, de acordo com o grau de profundidade, em exauriente (completa) e 

sumária (incompleta). Exauriente será quando o juiz emitir sua decisão baseado num 

juízo de certeza. Já a cognição sumária ocorrerá quando o provimento jurisdicional se 

der com base em um juízo de probabilidade, assim como acontece ao se analisar um 

pedido de antecipação de tutela – Tutela de Urgência Antecipada (satisfativa). 

Assim, podemos concluir que a tutela definitiva é obtida com base em 

uma cognição exauriente, ou seja, o julgador tem o dever de analisar, detalhadamente, 

as argumentações das partes e as provas produzidas por estas, aplicando os princípios 

constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.  Aqui, o 

objetivo é de se conferir a coisa julgada material como forma de concretizar o 

princípio da segurança jurídica. 

Nesse prumo, DIDIER, BRAGA E OLIVEIRA (2015, p. 254): 

 

A tutela definitiva pode ser satisfativa ou cautelar. A tutela 

definitiva satisfativa é aquela que visa certificar e/ou efetivar o 

direito material. Predispõe-se à satisfação de um direito material 

com a entrega do bem da vida almejado. É a chamada tutela – 

padrão. Há dois diferentes tipos de tutela definitiva satisfativa: a 

tutela de certificação de direitos (declaratória, constitutiva e 

condenatória) e a tutela de efetivação dos direitos (tutela executiva, 

em sentido amplo). 

 

No que concerne à tutela provisória, trata-se de uma tutela jurisdicional 

sumária e não definitiva. Sumária porque se fundamenta em um exame mais raso da 
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causa, ou seja, exige-se apenas um juízo de probabilidade e não uma certeza, como 

acontece na tutela definitiva. Além disso, exige, essencialmente, uma confirmação 

posterior, através de sentença, proferida mediante cognição exauriente. Não definitiva 

porque, a qualquer momento, pode ser modificada. Normalmente, além de não ser 

eterna, pode ser substituída por outra tutela provisória. 

Nas palavras de BUENO (2015, p. 230): 

 

A tutela provisória é um conjunto de técnicas que permite ao magistrado, 

na presença de determinados pressupostos, que gravitam em torno da 

presença da “urgência” ou da “evidência”, prestar tutela jurisdicional, 

antecedente ou incidentalmente, com base em decisão estável (por isto, 

provisória) apta a assegurar e/ou satisfazer, desde logo a pretensão do 

autor. 

 

Nessa diretriz, a tutela de urgência será concedida quando existirem 

elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Já a tutela de evidência exige uma evidência, como o 

próprio nome já sugere, não dependente dos requisitos da tutela de urgência, visto que 

é uma tutela de caráter “não urgente”. 

Assim, a tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou antecipada, 

podendo ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Nesse sentido, 

WAMBIER, RIBEIRO, CONCEIÇÃO e MELLO (2015, p. 511) expressam que não 

se pode perder de vista que o pedido de tutela antecipada antecedente é medida 

excepcional, justificada mediante uma urgência contemporânea à propositura da ação 

(art.303), ou seja, a impossibilidade de, naquele determinado instante, dada a 

urgência, instruir adequadamente a ação que contemple o pedido final. Assim  sendo, 

no mais das vezes, a tutela antecipada continuará a ser requerida tal como no sistema 

do CPC/73, ou seja, liminarmente no bojo de um processo definitivo já instaurado, 

com petição inicial que contemple o pedido final, dotada de cognição plena o que 

restringirá, sobremaneira, a incidência desse dispositivo. 
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2.2 Tutela Provisória Antecedente ou Incidental 

 

Nos termos do artigo 294, parágrafo único, do CPC/15: “Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental.” 

De acordo com a literalidade do texto legal, podemos inferir que a tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada (satisfativa), pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental. Aquela quer dizer que a urgência é contemporânea à 

propositura da demanda, devendo ser, posteriormente, aditada a petição inicial ou 

formulado o pedido principal. Tem um regime jurídico próprio regulado pelo CPC/15. 

A tutela provisória incidente é aquela em que se pede juntamente com a tutela 

definitiva ou logo após o pedido desta, ou seja, com o processo já em andamento. Não 

possui custas processuais, de acordo com o artigo 295, CPC/15: “a tutela provisória 

requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas.” 

 

2.2.1 Juizados Especiais 

 

O enunciado 163 do FONAJE – Fórum Estadual de Juízes Federais – 

entende que são conflitantes com o Sistema dos Juizados Especiais os procedimentos 

de tutela de urgência em caráter antecedente. Um dos grandes motivos para tal 

entendimento é a tradicional resistência ao agravo de instrumento no âmbito dos 

juizados especiais, o que diverge do estabelecido no artigo 304, caput, CPC/15, que 

exige recurso contra a decisão concessiva da tutela antecipada para que ela não se 

estabilize. 

O enunciado acima mencionado segue um raciocínio lógico, uma vez que, 

em termos práticos, não se mostra compatível com o sistema de juizados especiais a 

interposição de agravo de instrumento, tendo em vista que fere a celeridade pretendida 

por esse sistema processual. Além disso, seria uma afronta aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa permitir uma estabilização automática da tutela 
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antecipada, porque o próprio texto processual civil estabelece como um de seus 

requisitos a não interposição de recurso. 

Em sentido contrário, DIDIER, BRAGA e OLIVEIRA, (2015, p. 575) 

entendem que: 

 

[...] a tutela provisória é amplamente cabível no procedimento comum do 

CPC (art. 318, CPC) e no procedimento das leis dos Juizados Especiais 

Cíveis. Segundo Athos Gusmão Carneiro, a antecipação de tutela (hoje, 

tutela provisória), a princípio, não teria cabimento no procedimento 

dos Juizados Especiais (Estaduais e Federais), tendo em vista a 

principiologia que informa este procedimento. Mas, na prática forense, não 

é isso que se tem observado. Os juízes têm lançado mão do instituto para 

conceder tutela de urgência pelo fato de que, rapidamente, os juizados 

ficaram congestionados e seu procedimento tornou-se mais lento que o 

esperado. 

 

2.3 Revogação Expressa ou Tácita 

 

De acordo com o artigo 296, CPC/15: 

 

Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do 

processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. 

Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória 

conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. 

 

De acordo com a redação supracitada, podemos interpretar que a tutela 

provisória, seja antecedente ou incidental, deverá ser confirmada, modificada ou 

reformada pela decisão de tutela definitiva, mas conservará sua eficácia na pendência 

do processo. O parágrafo único complementa estabelecendo que, em regra, a tutela 

provisória conservará sua eficácia durante a suspensão do processo, salvo decisão 

contrária do juízo competente. 

Em relação à tutela provisória concedida no juízo Ad quem, deverá ser 

revogada ou confirmada no acórdão que decidir a competência originária do tribunal 

ou o próprio recurso. 

Interessante frisar que o juízo deve sempre confirmar ou rejeitar de forma 

expressa a tutela provisória para que não deixe margem à interposição de embargos de 
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declaração. Caso não haja manifestação expressa nesse sentido, NEVES (2016, p. 

472) entende que para se saber exatamente o status da tutela provisória é importante 

verificar o conteúdo da sentença, mais especificamente: (a) no caso de procedência do 

pedido do autor, a tutela terá sido implicitamente confirmada; (b) já na situação de 

improcedência do pedido do autor ou na extinção sem resolução do mérito, a tutela 

terá sido implicitamente revogada. 

De acordo com o mesmo autor, resta esclarecer a peculiar situação em que 

ocorre o julgamento de improcedência do pedido do autor e a manutenção da tutela 

antecipada de forma expressa. Apesar de aparente contradição entre o juízo de 

cognição exauriente – improcedência do pedido – e o juízo de cognição sumária – 

manutenção da tutela antecipada – é possível se justificar sempre que o juízo de 

primeiro grau se convencer que sua decisão possui consideráveis chances de ser 

reformada em segundo grau, em razão do posicionamento jurisprudencial dominante 

ser contrário ao seu entendimento. 

Mostra-se uma posição madura do juiz que materializando a sua 

independência funcional não prejudica o direito material da parte autora, mesmo 

sabendo do posicionamento contrário do tribunal ao qual é vinculado. 

Assim, este mesmo raciocínio poderá ser utilizado na tutela cautelar, tendo 

em vista que as mesmas justificativas para manutenção da tutela antecipada podem ser 

utilizadas na manutenção da tutela cautelar. 

No que diz respeito à tutela de evidência o mesmo raciocínio não pode ser 

utilizado. Aqui, conforme será aprofundado adiante, não há perigo de dano à parte, 

sendo concedida apenas em razão da análise da probabilidade de o direito existir, o 

que acaba sendo o diferencial. Por mais que o juiz saiba que o seu entendimento é 

minoritário, a revogação da tutela de evidência não põe em risco a eficácia do 

eventual provimento da apelação e, consequentemente, o direito material da parte. 

 

2.4 Tutela Provisória e Agravo de Instrumento 

 

A decisão do juízo de primeiro grau que concede, denega, modifica ou 
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revoga a tutela provisória trata-se de uma decisão interlocutória. Por consequência, 

será impugnável com agravo de instrumento (art. 1015, I, CPC/15). 

Já a tutela provisória concedida, confirmada ou revogada no tribunal ad 

quem, apresenta duas diretrizes: a primeira delas é a de que poderá ser apreciada por 

um membro do tribunal. Aqui, a decisão pode ser impugnada por agravo interno (art. 

1021, CPC/15). Nesse sentido, temos o enunciado 142 do Fórum Permanente de 

Processualistas Civis:  

 

Da decisão monocrática do relator que concede ou nega o efeito suspensivo 

ao agravo de instrumento ou que concede, nega, modifica ou revoga, no 

todo ou em parte, a tutela jurisdicional nos casos de competência originária 

ou recursal, cabe o recurso de agravo interno nos termos do art. 1.021 do 

CPC. 

 

A segunda diretriz diz respeito à apreciação da tutela provisória pelo 

tribunal, através de acórdão. Aqui, não cabe recurso extraordinário, mas apenas 

recurso especial para discutir o preenchimento dos pressupostos da concessão da 

medida. É o entendimento estampado na súmula 735 do STF: “Não cabe recurso 

extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. 

Vários entendimentos jurisprudenciais sobre o assunto agravo de 

instrumento na tutela provisória foram proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça 

(STJ). O primeiro deles trata sobre interessante questão e se refere ao deferimento ou 

indeferimento da tutela provisória em sede de decisão interlocutória agravada e 

posterior sentença. Temos, na prática, uma decisão de primeiro grau que julgou 

procedente ou improcedente o pedido de tutela provisória. Por consequência, a  parte 

contrária interpõe um agravo de instrumento em face dessa decisão. Antes do tribunal 

ad quem proferir decisão sobre esse recurso, o juízo de primeiro grau sentencia sem 

esperar o julgamento referido. Diante do impasse, deve prevalecer a sentença, ou esta 

deverá ser anulada em face da pendência de julgamento do agravo de instrumento? 

Sabiamente, o STJ resguardando a efetividade processual, o agravo de 

instrumento perderá o objeto com o advento da sentença. Essas são as palavras do 

STJ: 
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PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE 

SENTENÇA DE MÉRITO. PREJUDICIALIDADE. SÚMULA 83/STJ. 

APLICABILIDADE. 1. É firme o posicionamento deste Superior Tribunal 

no sentido de que fica prejudicado, por perda de objeto, o exame de 

recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de 

instrumento de decisão liminar ou de antecipação de tutela, na hipótese de 

já ter sido prolatada sentença de mérito. 2. Anote-se que, "ainda que 

reformada a sentença de improcedência em grau de apelação, caberá à parte 

propor as medidas cabíveis no intuito de garantir a execução provisória do 

comando jurisdicional, se assim entender necessário" (AgRg no Ag 

1.106.148/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 

20/6/2014). 3. Incidência da Súmula 83/STJ, segundo a qual: "Não se 

conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do 

Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento. 

(STJ - AgRg no REsp: 1325662 MT 2012/0020756-8, Relator: Ministro 

OG FERNANDES, Data de Julgamento: 14/10/2014, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2014). 

 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.468.793 - CE (2014/0174406-2) 

RELATORA: MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES RECORRENTE : 

UNIÃO RECORRIDO: MARIA TEREZA FERNANDES PEIXOTO 

RECORRIDO: NICOLLE MARIA FERNANDES PEIXOTO 

ADVOGADOS: AMANDA RABELO MACIEL MAURO 

BERNARDES SERPA MACIEL E OUTRO (S) 

LORENA RABELO MACIEL DECISÃO Trata-se de Recurso Especial 

manifestado pela UNIÃO, com fundamento no art. 105, III, a e c, da 

Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª 

Região, assim ementado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO 

DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. ART. 557, CAPUT, DO CPC. 

ABSORÇÃO     DO     CONTEÚDO     DA     DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA RECORRIDA. RECURSO PREJUDICADO. - A 

prolação de sentença, absorvendo o objeto do recurso, esvazia a eficácia 

jurisdicional do agravo de instrumento - o que só não ocorreria na hipótese 

de a irresignação versar sobre questão prejudicial ou conexa ao mérito da 

demanda não passível de devolução por eventual recurso interposto contra 

ela -, tornando prejudicados para análise quaisquer incidentes pendentes de 

julgamento. Agravo de instrumento prejudicado" (fl. 127e). Contra esse 

acórdão foram Opostos Embargos Declaratórios, os quais restaram 

rejeitados (fls. 135/142e). Sustenta a UNIÃO, em preliminar, ofensa aos 

arts. 458, II, e 535, II, do CPC, asseverando que o Tribunal de origem 

rejeitou seus Embargos de Declaração sem, contudo, sanar as omissões 

apontas no acórdão recorrido, o que importaria em negativa de prestação 

jurisdicional. No mérito, além de dissídio jurisprudencial, aponta afronta 

aos arts. 273 e 475- O do CPC, ao argumento de que, ao contrário do que 

restou reconhecido pelo Tribunal de origem, a antecipação da tutela não 

antecipa a sentença de mérito, mas a própria execução do julgado, motivo 

pelo qual a prolação da sentença não teria o condão de afastar o interesse 

no julgamento do Agravo de Instrumento. Requer, dessa forma, que seja 

dado provimento ao Recurso Especial. Sem contrarrazões (fl. 154e). 

Recurso Especial admitido na origem (fl. 155e). É o relatório. Decido. De 

início, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a alegação 

genérica de violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, sem 
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explicitar os pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido, atrai a 

aplicação do disposto na Súmula 284/STF" (STJ, AgRg no REsp 

1.455.514/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,  SEGUNDA  

TURMA,  DJe  de  26/08/2014).  Por sua vez, "a divergência 

jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo ao recorrente demonstrar as 

circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com 

indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a 

transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e 

paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de 

bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses 

requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 

do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base no art. 

105, III, alínea 'c', da Constituição Federal" (STJ, REsp 1.406.222/DF, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe  de 27/03/2014). 

Também não há falar em afronta aos arts. 273 e 475-O do CPC. Com 

efeito, segundo a jurisprudência desta Corte "a prolação da sentença de 

mérito confirmando o provimento em antecipação de tutela absorve os seus 

efeitos, por se tratar de decisão proferida em cognição exauriente, restando 

ao sucumbente a impugnação da Sentença e não mais da decisão liminar" 

(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.293.867/MT, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe de 01/09/2014). Nesse mesmo 

sentido, mutatis mutandis: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CONTRA DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA. 

POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO 

CONFIGURADA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de 

que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto 

contra acórdão que examinou agravo de instrumento de decisão que 

examinou a antecipação de tutela, quando se verifica a superveniente 

prolação da sentença de mérito. 2. Nesse sentido: AgRg no AREsp 

202.736/PR, 2ª Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 07/03/2013; 

PET nos EDcl no AgRg no Ag 1219466/SP, 2ª Turma, Rel. Ministro 

Humberto Martins, DJe 28/11/2012; REsp 1.062.171/RS, 1ª Turma, Rel. 

Min. Francisco Falcão, DJe de 02/03/2009; REsp 1.065.478/MS, 2ª Turma, 

Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 06/10/2008. 3. Agravo regimental não 

provido" (STJ, AgRg no REsp 1.387.787/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/05/2014). 

Ante o exposto, com fundamento no art. 557, caput, do CPC, nego 

seguimento ao Recurso Especial. Intimem-se. Brasília (DF), 09 de outubro 

de 2014. MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES Relatora (STJ - REsp: 

1468793 CE 2014/0174406-2, Relator: Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 17/10/2014). 

 

Sobre o assunto, interessante questão também foi julgada pelo Superior 

Tribunal de Justiça (STJ). Trata-se de tutela provisória concedida através de 

julgamento de agravo de instrumento e ulterior prolação de sentença de improcedência 

do pedido. Aqui, temos um conflito de decisões: o tribunal a quo decidiu através de 

cognição exauriente pela improcedência do pedido, enquanto que o tribunal ad quem, 
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em sede recursal, decidiu, por meio de cognição sumária, pela procedência da tutela 

provisória. Dessa forma, a pergunta que se faz: deve prevalecer a decisão do juízo de 

primeiro grau ou a decisão proferida pelo tribunal? Ou seja, deve prevalecer o critério 

da hierarquia ou o critério da cognição? 

De forma sábia e madura, o STJ decidiu pela prevalência do critério da 

cognição utilizada, ou seja, da cognição exauriente, tendo em vista que mais vale a 

certeza do tribunal a quo do que a incerteza do tribunal ad quem, conforme se pode 

extrair do seguinte excerto: 

 

PROCESSO CIVIL - RECLAMAÇÃO TUTELA - ANTECIPADA 

POSTERIOR SENTENÇA DE MÉRITO - PREVALÊNCIA.    

1.   O juízo provisório outorgado por liminar ou tutela antecipada, oriundo 

de Tribunal ou por ele chancelado, não perde a natureza jurídica de 

precariedade, sendo substituído inteiramente pela sentença de mérito, após 

cognição exauriente. 

2. Teoria da hierarquia que ofende a lógica do sistema e aprofunda a 

hierarquização objetiva no âmbito do Poder Judiciário, aspecto que a nova 

tendência do processo pretende atenuar. 3. Embargos de declaração 

prejudicados. Reclamação improcedente. 

(STJ - Rcl: 1444 MA 2003/0154840-9, Relator: Ministra ELIANA 

CALMON, Data de Julgamento: 23/11/2005, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, 

Data de Publicação: DJ 19/12/2005 p. 203RDDP vol. 35 p. 239). 

 

Há, entretanto, outro julgado proferido pelo STJ que relativiza o 

entendimento acima exposto. Aqui, a opção pelo critério da hierarquia ou da cognição 

depende do caso concreto. No caso de a sentença ser proferida pelo juízo de primeiro 

grau sem qualquer alteração do quadro existente, quando da concessão da tutela 

provisória pelo juízo de segundo grau em que ocorra a manutenção dos mesmos 

elementos de fato e de prova existentes naquele momento processual, o critério da 

hierarquia deve prevalecer. 

Em contrapartida, se o juiz proferir decisão com base em elementos que 

não existiam àquela época, o critério da cognição deve ser utilizado, porque o tribunal 

a quo terá mais conhecimento ao proferir a sentença do que aquele que o tribunal 

tinha acesso na análise da tutela antecipada. Eis a decisão do STJ: 

 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE 
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INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO 

POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA 

DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. 

AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não 

conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A 

conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da 

matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do 

conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. 

Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de 

Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa 

Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A 

questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, 

segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, 

razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da 

cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição 

sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não 

poderia ser julgado. 3. Se não houver alteração do quadro, mantendo-se os 

mesmos elementos de fato e de prova existentes quando da concessão da 

liminar pelo tribunal, a sentença não atinge o agravo, mantendo-se a 

liminar. Nesse caso, prevalece o critério da hierarquia. Se, entretanto, a 

sentença está fundada em elementos que não existiam ou em situação que 

afasta o quadro inicial levado em consideração pelo tribunal, então a 

sentença atinge o agravo, desfazendo-se a liminar. 4. Trata-se de medida 

cautelar no curso da qual não houve alteração do quadro probatório, nem 

qualquer fato novo, entre a concessão da liminar pelo tribunal e o 

julgamento de improcedência do pedido do autor. Prevalência do critério 

da hierarquia. Agravo de instrumento não prejudicado. 5. Ausência de 

julgamento ultra petita. 6. Recurso especial improvido. 

(STJ - REsp: 742512 DF 2005/0062075-9,  Relator:  Ministro  CASTRO 

MEIRA, Data de Julgamento: 11/10/2005, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: --> DJ 21/11/2005 p. 206 RDDP vol. 35 p. 199 REVPRO 

vol. 132 p. 240, --> DJ 21/11/2005 p. 206 RDDP vol. 35 p. 199 

REVPRO vol. 132 p. 240). 

 

Em mais um julgado sobre a temática, o STJ decidiu sobre a prevalência 

do critério da cognição sobre a hierarquia através do argumento de que com base em 

novos fundamentos, o juízo de primeiro grau, ao sentenciar o processo, pode 

restabelecer a tutela antecipada anteriormente cassada em julgamento de agravo de 

instrumento. Eis o entendimento recente do STJ: 

 

PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA SENTENÇA. 

RESTABELECIMENTO DE MULTA COMINATÓRIA NOS MESMOS 

TERMOS DE DECISÃO ANTERIOR CASSADA EM SEDE DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. MULTA DIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. 

1. Não desrespeita a autoridade de decisão do Tribunal ad quem a sentença 

que, com base em novos fundamentos, restabelece tutela antecipada 

cassada em agravo de instrumento. 2. A multa cominatória aplicada com 
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fundamento no art. 461 do CPC pode ser revista com a finalidade de ajustá-

la aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que tal 

procedimento implique ofensa à coisa julgada. 3. Eventual recalcitrância da 

parte no cumprimento de obrigação de fazer não tem o condão de agravar a 

penalidade que lhe foi imposta a título de astreintes. Tal conduta é 

pressuposto lógico necessário da aplicação da multa, que não incidiria se 

motivo justo houvesse para o não cumprimento da ordem judicial. 4. 

Recurso especial parcialmente provido. 

(STJ - REsp: 1419262 BA 2013/0038510-5, Relator: Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 17/04/2015). 

 

2.5 Fundamento e Forma da Revogação da Tutela Provisória 

 

Conforme acima demonstrado na análise do artigo 296, ficou claro que a 

tutela provisória pode ser reformada ou modificada por decisão de recurso interposto 

contra a decisão que a concedeu. No entanto, NEVES (2016, p. 460) traz um problema 

que surge ao verificarmos a possibilidade de o juiz revogar a tutela provisória mesmo 

quando o agravo de instrumento não é interposto ou já tenha sido julgado. Com base 

nessa ideia, a doutrina se debruçou sobre a possibilidade de, ainda assim, o juiz 

modificar o seu pronunciamento. Mas não parou aqui. Em sendo positiva a 

possibilidade, seria possível tal modificação ocorrer ex officio ou somente com o 

pedido da parte interessada? E neste caso, existiria algum requisito para legitimar a 

modificação do entendimento anterior? 

Para NEVES (2016, p. 459), em relação à tutela de urgência, a doutrina 

majoritária defende que o juiz, mesmo sem ser provocado, pode revogar ou modificar 

a tutela provisória antes de prolatar a sentença caso entenda que os requisitos que 

motivaram sua concessão não estejam mais presentes. A fundamentação é a de que 

acima do interesse privado da parte estaria o interesse do próprio Poder Judiciário em 

decidir de forma correta, justa e eficaz. 

Já em relação à possibilidade de revogação ou modificação ex officio da 

decisão que antecipa a tutela, o mesmo autor expressa que a maioria da doutrina 

(CINTRA; DINAMARCO; GRINOVER, 2007, p. 149-150) (MARINONI, 2011, p. 

164) (PASSOS, 1999, p. 69) entende contrariamente, de maneira a compreender ser 

imprescindível a manifestação da parte interessada para ser possível que o juiz possa 
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rever a decisão. O principal fundamento encontra-se no princípio dispositivo e no 

interesse precípuo da parte em modificar a situação ocasionada pela antecipação. 

Neste sentido, (NEVES, 2016, p. 467) ratifica esse entendimento: 

 

Entendo que não se pode obrigar o juiz a manter uma tutela provisória 

quando os elementos de convicção lhe convençam de que, diferentemente 

de sua percepção inicial, os requisitos legais não estão preenchidos no caso 

concreto. Até porque o juiz, ao sentenciar o processo, poderá revogar a 

tutela provisória concedida anteriormente mesmo que não haja qualquer 

pedido expresso da parte nesse sentido. Ademais, permitir a mudança de 

opinião do juiz e condicioná-la a requerimento da parte tornaria o 

entendimento totalmente ilógico, pois s estaria a exigir do demandado que, 

de alguma maneira, pudesse penetrar na mente do juiz e descobrir que ele 

mudou de opinião, para então se habilitar a requerer a efetiva modificação 

nos autos do processo. Por certo, tal exigência obstaria o juiz que  

modificou mentalmente sua decisão materializar essa modificação para que 

ela surtisse os efeitos necessários. 

 

Em sentido contrário, outra parte da doutrina (ALVIM, 2008, p. 543) 

(ASSIS, 1997, p. 31) defende que a modificação ou revogação da tutela provisória 

apenas pode ser realizada se houver uma alteração na situação de fato que possam 

justificar que os pressupostos da tutela provisória deixaram de existir. Para esses 

autores, já que se trata de outra situação fática ou outro quadro probatório, não se 

trataria de alteração de decisão, mas de prolação de uma nova. 

Entendo que essa possibilidade de alteração ou revogação só pode ser 

permitida ao juiz caso ocorram efetivas transformações fáticas que fundamentem sua 

mudança de entendimento. Caso contrário, seria admitir uma simples mudança de 

opinião do juiz e, consequentemente, o desenvolvimento da insegurança jurídica. 

Neste cenário, a revogação deve ser imediata, além de possuir eficácia ex 

tunc. O restabelecimento do estado anterior mostra-se inevitável como acontece com 

qualquer tutela provisória desfeita. Em termos práticos, temos algumas decisões do 

STJ demonstrando que, em matéria previdenciária, o entendimento inicial seria da 

impossibilidade de restituição de valores recebidos, em face da concessão de tutela 

previdenciária posteriormente revogada. Contudo, em 2013, houve o overruling desse 

precedente. Assim, o STJ passou a decidir que a devolução desses valores seria 

devida, conferindo eficácia ex tunc à revogação da medida. Abaixo, as decisões que 
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retratam os dois entendimentos: 

 

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. BOA-FÉ. 

DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.  PRECEDENTES. SÚMULA 

83/STJ.  1.  A controvérsia estabelecida em tela está em saber se os valores 

percebidos pelo segurado, por força de tutela antecipada posteriormente 

revogada, deveriam ou não ser devolvidos aos cofres públicos. 2. A 

jurisprudência pacífica na Terceira Seção, antes da modificação da 

competência, era no sentido da impossibilidade dos descontos, em razão do 

caráter alimentar dos proventos percebidos a título de benefício 

previdenciário, aplicando ao caso o Princípio da Irrepetibilidade dos 

alimentos. Precedentes. Súmula 83/STJ. 3. A Segunda Turma adotou o 

mesmo entendimento jurisprudencial, afirmando que "Esta Corte, de fato, 

perfilha entendimento no sentido da possibilidade de repetição de valores 

pagos pela Administração, por força de tutela judicial provisória, 

posteriormente reformada, em homenagem ao princípio jurídico basilar da 

vedação ao enriquecimento ilícito. Entretanto, tal posicionamento é 

mitigado nas hipóteses em que a discussão envolva benefícios 

previdenciários, como no caso em apreço, tendo em vista o seu caráter de 

verba alimentar, o que inviabiliza a sua restituição." (REsp 

1.255.921/RJ,Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

15.8.2011.) 4. A decisão agravada, ao julgar a questão que decidiu de 

acordo com a interpretação sistemática da legislação, especialmente nos 

termos do art. 115 da Lei n. 8.112/91, apenas interpretou as normas, de 

forma sistemática, não se subsumindo o caso à hipótese de declaração de 

inconstitucionalidade sem que a questão tenha sido decidida pelo Plenário. 

Agravo regimental improvido. 

(STJ - AgRg no AREsp: 241163 RS 2012/0213588-4, Relator: Ministro 

HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/11/2012, T2 - 

SEGUNDA TURMA). 

 
PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REVOGAÇÃO. 

RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. VERBA DE 

NATUREZA ALIMENTAR RECEBIDA DE BOA-FÉ PELA PARTE 

SEGURADA. 

REPETIBILIDADE. 1. Em 12.6.2013, a Primeira Seção, por maioria, ao 

julgar o REsp 1.384.418/SC, uniformizou o entendimento no sentido de 

que é dever do titular de direito patrimonial devolver valores recebidos por 

força de tutela antecipada posteriormente revogada. Nesse caso, o INSS 

poderá fazer o desconto em folha de até dez por cento da remuneração dos 

benefícios previdenciários recebidos pelo segurado, até a satisfação do 

crédito. 2. Os presentes embargos de declaração merecem acolhida, tendo 

em vista que o novel entendimento conclamado pela Primeira Seção no 

julgamento do REsp 1.384.418/SC (acórdão ainda não publicado) é 

anterior ao julgamento destes autos, ocorrido na sessão de 26.6.2013. 

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Recurso 

especial do INSS provido. 

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 277050 MG 2012/0273465-7, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/09/2013, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2013). 

 



29 
 
2.6 Competência 

 

O artigo 299, CPC/15, trata da determinação da regra de competência em 

relação a tutela provisória. Eis o seu teor: 

 

Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando 

antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. 

Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência 

originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao 

órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. 

 

A princípio, a redação do caput deixa margem a mais de uma 

interpretação. Entretanto, o entendimento deve ser uníssono no sentido de que existe 

apenas uma regra de competência, qual seja a de ser competente sempre o juízo do 

pedido principal, independentemente deste pedido já ter sido feito ou não. 

Para DIDIER, BRAGA e OLIVEIRA (2015, p. 572):  

 

[...] a tutela provisória incidental deverá ser endereçada ao próprio juízo ou 

órgão do tribunal que conduz a demanda e que seja competente para 

apreciar o mérito da causa; já a tutela provisória antecedente deve ser 

requerida ao juízo ou tribunal com competência originária para conhecer o 

pedido principal (i.e., de tutela definitiva). 

 

O parágrafo único do art. 299 do CPC, dispõe, por sua vez, que ressalvada 

disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a 

tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o 

mérito. O que importa é que, sempre, em qualquer situação, o pleito provisório deve 

ser devidamente fundamentado, com a exposição clara e precisa da situação de perigo 

ou evidência, bem como dos efeitos práticos (sociais) que se quer adiantar. 

É importante trazer o entendimento do STJ, que mesmo na vigência do 

CPC/73, deve continuar presente com o CPC/15. O tribunal da cidadania decidiu que 

o juízo poderia tomar medidas de urgência, mesmo sendo absolutamente 

incompetente, em razão do poder de cautela que era previsto nos arts. 798 e 799 do 

diploma legal revogado. Deste modo, com o objetivo de prevenir o perecimento do 
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direito ou lesão grave ou de difícil reparação, em caráter precário, é possível que o 

juízo incompetente possa tomar medidas de urgência, mesmo em se tratando de ato 

praticado na vigência do CPC/15, tendo em vista que este diploma não acabou com a 

o poder geral de cautela do magistrado. 

Assim se pronunciou o STJ sobre o assunto: 

 

PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO 

CPC. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DE DECISÃO PROFERIDA EM 

REGIME DE URGÊNCIA POR JUÍZO INCOMPETENTE. 

POSSIBILIDADE. NULIDADE DE DECISÃO SUCINTA. NÃO 

CABIMENTO. MULTA. EMBARGOS NÃO PROTELATÓRIO. 

SÚMULA 98/STJ. 1. A Corte de origem apreciou todas as questões 

relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, apenas 

não adotando a tese vertida pelo agravante. Os fundamentos do aresto a 

quo são cristalinos. Inexistem, portanto, omissões, contradições, 

obscuridades ou ausência de motivação a sanar. 2. A recorrente argumenta 

que não existe decisão judicial válida determinando o bloqueio dos seus 

bens, pois a decisão proferida pelo juízo incompetente é nula (violação do 

art. 113 § 2º do CPC) e a do juízo competente carece de fundamentação 

(ofensa ao art. 165 do CPC). 3. O acórdão recorrido concluiu pela validade: 

a) da decisão proferida pelo juízo incompetente, que decretou, em 

antecipação de tutela, a indisponibilidade dos bens em questão com o 

objetivo de assegurar o ressarcimento do suposto dano ao patrimônio 

público, até o pronunciamento do juízo competente; b) da decisão do juízo 

competente que não desbloqueou os bens da recorrente, pois a decisão, 

embora concisa, está fundamentada nas alegações autorais e nos 

documentos que instruíram a petição de ingresso (art. 93, IX, CF) (e- STJ  

fls. 17/18).  4.  Em regra, o reconhecimento  da incompetência absoluta do 

juízo implica a nulidade dos atos decisórios por ele praticados, mas isso 

não o impede, em face do poder de cautela previsto nos arts. 798 e 799 do 

CPC, de conceder ou manter, em caráter precário, medida de urgência, para 

prevenir perecimento de direito ou lesão grave e de difícil reparação, até 

ulterior manifestação do juízo competente. Assim, não ofende o art. 113, § 

2º do CPC a decisão que, a despeito de declinar da competência para vara 

especializada, manteve os efeitos da antecipação de tutela já concedida até 

a sua reapreciação pelo juízo competente. Precedentes. 5. "Não é nula, por 

falta de fundamentação, a decisão que aprecia a defesa prévia de maneira 

sucinta e recebe a inicial após concluir pela existência de indícios de atos 

de improbidade" AgRg no AREsp 142.545/SP, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2012, DJe 19/12/2012. 6. A 

eventual nulidade da sentença firmada na ausência de fundamentação é 

suprida com a análise da matéria no acórdão do Tribunal, em razão do 

efeito translativo dos recursos, conforme o teor do art. 512 do CPC. 

Precedentes. 7. A recorrente não observou as formalidades indispensáveis à 

interposição do recurso pela alínea c do permissivo constitucional, 

porquanto não procedeu ao cotejo analítico no intuito de demonstrar que os 

arestos confrontados partiram de situações fático-jurídicas idênticas e 

adotaram conclusões discrepantes. 8. Há apenas a transcrição do inteiro 

teor de uma única decisão monocrática proferida no REsp 774.352/PB, 
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julgado em 5 de setembro de 2005, o que não serve para acolher-se o 

recurso especial com base no dissídio pretoriano, já que a divergência 

jurisprudencial deve ser demonstrada por meio de julgados proferidos pelo 

Órgão Colegiado e, além disso, o entendimento do eminente Ministro 

relator do decisum não representa a hodierna orientação da jurisprudência 

desta Corte. 9. Afasta-se a aplicação da multa do artigo 538 do CPC, por 

não se caracterizar o intuito protelatório dos embargos de declaração 

opostos com finalidade de prequestionamento, nos termos da Súmula 

98/STJ. 10. Recurso especial provido em parte. 

(STJ - REsp: 1038199 ES 2008/0051742-5, Relator: Ministro CASTRO 

MEIRA, Data de Julgamento: 07/05/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 16/05/2013) 

 

2.7 Legitimidade 

 

Todo aquele que bate às portas do Judiciário requerendo a tutela 

jurisdicional (definitiva) está legitimado a solicitar a antecipação provisória de seus 

efeitos. Trata- se de uma regra que não possui exceções. Desta forma, autor, réu, 

terceiros intervenientes podem requerer a antecipação provisória dos efeitos da tutela, 

já que possuem direito à tutela jurisdicional. 

Vale salientar que o assistente simples também poderá solicitar. 

Entretanto, estará condicionado à vontade do assistido, que pode, por qualquer razão, 

não querer a tutela provisória. 

Em relação ao denunciante à lide DIDIER, BRAGA e OLIVEIRA (2015, 

p. 573) entendem que:  

 

[...] cabe tutela provisória em favor do denunciante à lide. Não há razão 

para vetar, em tese, o cabimento da tutela provisória em favor do 

denunciante, principalmente quando se sabe que, à luz do art. 128, II e III, 

CPC, pode ele abdicar do seu interesse na ação principal para concentrar-se 

na demanda regressiva. Esse comportamento do denunciante revela 

aceitação da derrota em face do seu adversário originário e, a depender do 

comportamento do denunciado, pode autorizar a concessão da tutela 

provisória em seu favor. 

 

Quanto à possibilidade de o réu solicitar a tutela provisória é possível 

quando este for denunciante ou reconvinte; quando a ação for dúplice; quando 

formular pedido contraposto. 
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2.8 Momento da Concessão 

 

O artigo 303, § 6º, CPC/15, estabelece: 

 

Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito 

que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo 

§ 6o Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela 

antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial 

em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto 

sem resolução de mérito. 

 

De acordo com o texto legal, a tutela de urgência antecedente, 

necessariamente, será solicitada de forma liminar, mas isso não significa dizer que 

será concedida pelo juízo liminarmente. No que concerne à tutela provisória incidental 

a regra é diferente. Pode ser requerida a qualquer tempo, desde o início do processo 

até o seu final. Da mesma forma acontece com a sua concessão. O juízo possui 

liberdade para o seu consentimento de forma liminar até os momentos finais do 

processo. 

Para esclarecer, nesse diretriz, ASSIS (1997, p. 91)  alude ao momento da 

concessão da tutela, no início da instalação de um determinado quadro processual que 

pode ser tanto antecipada quanto cautelar, a depender se é conservativa ou satisfativa, 

como também pode ser relativo ao momento de interposição de uma Tutela de 

Evidência, significando que se procederá inaudita altera pars, ou seja, sem a oitiva da 

parte contrária. 

 

2.8.1 Concessão Liminar 

 

De acordo com FABRÍCIO (1999, apud DIDIER, BRAGA e OLIVEIRA 

2015, p. 578),  temos o entendimento de liminar: 

 

Como no sentido comum dos dicionários leigos, liminar é aquilo que se 
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situa no início, na porta, no limiar. Em linguagem processual, a palavra 

designa o provimento judicial emitido in limine litis no momento mesmo 

em que o processo se instaura. A identificação da categoria não se faz pelo 

conteúdo, função ou natureza, mas somente pelo momento da provação. 

Nada importa se a manifestação judicial expressa juízo de conhecimento, 

executório ou cautelar; também não releva indagar se diz ou não com o 

meritum causae nem se contém alguma forma de antecipação de tutela. O 

critério é exclusivamente topológico. Rigorosamente, liminar é só o 

provimento que se emite inaudita altera parte, antes de qualquer 

manifestação do demandado e até mesmo antes de sua citação. 

  

Destarte, conseguimos compreender que liminar se refere a tempo 

(cronologia), ou seja, diz respeito ao momento em que determinado procedimento é 

realizado no processo. E este momento será, impreterivelmente, no início do processo 

sem a manifestação da parte contrária – inaudita altera pars. 

Importante ressaltar, de acordo com os autores supracitados, que não 

podemos falar em violação da garantia do contraditório na concessão de providências 

jurisdicionais fundamentada no perigo ou na evidência antes de ouvida a outra parte 

(inaudita altera parte). Aqui, temos o denominado “Contraditório Diferido”. Nesse 

caso, o contraditório é transferido para o momento posterior à concessão da 

providência de urgência ou de evidência. Há uma ponderação de bens jurídicos e, 

neste cenário, deve prevalecer a efetividade processual. 

Dessa maneira, o próprio CPC/15, especificamente em relação à tutela 

provisória, só permite a liminar quando se tratar de tutela de urgência (art. 300, §2º) 

ou de evidência nas hipóteses dos incisos II e III do art. 311. Essa é a diretriz da 

redação legal. Vejamos: 

 

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos  

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. 

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia. 

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da 

demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, 

quando: 

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 
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entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; 

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir 

liminarmente. 

 

O próprio texto legal expressa que a tutela provisória de urgência poderá 

ser concedida liminarmente quando estiverem caracterizados, antes ou durante o 

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

processo. Assim, a lei permite que o juízo só conceda se existir a probabilidade de 

dano à parte autora. Caso contrário, o contraditório diferido mostrar-se-ia ilegítimo e 

desproporcional, sendo uma afronta ao princípio do Devido Processo Legal. 

Todavia, presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória 

de urgência de forma liminar, caso o juízo entenda que exista a necessidade de sua 

postergação, em virtude da necessidade de realizar o contraditório prévio, deve 

ocorrer a devida justificativa fundamentada. Nesse sentido, temos o enunciado número 

30, do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC): “O juiz deve justificar a 

postergação da análise liminar da tutela provisória sempre que estabelecer a 

necessidade de contraditório prévio”. 

Já em relação à Tutela de Evidência, o juízo deve analisar os fatos e suas 

respectivas provas. Caso não existam elementos probatórios robustos e claros de que o 

dano à parte autora pode ocorrer, a liminar deve ser indeferida de plano. 

 

2.8.2 Concessão na Sentença 

 

Seguindo o mestre MARINONI (2011, p. 117), apesar de não ser comum 

na prática forense, os pressupostos da tutela provisória podem ser constituídos apenas 

no momento da prolação da sentença. Contudo, é interessante notar que se trata de 

cognição exauriente e não cognição sumária. 

Nesse ponto, resta aclarar que não se trata de adiantamento da tutela do 

direito material em si, mas sim dos seus efeitos. Em palavras menos congestionadas, o 

sistema recursal brasileiro estabelece a regra genérica de que o recurso de apelação 

deve ter efeito suspensivo, evitando que a sentença apelada produza efeitos de 
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imediato. Nessa diretriz, o grande proveito da tutela provisória concedida no bojo da 

sentença é a conferência de eficácia imediata à decisão, retirando o efeito suspensivo 

do recurso. 

Nesse cenário, DIDIER, BRAGA e OLIVEIRA (2015, p. 581) alertam: 

 

[...] mas é necessário distinguir duas situações: i) em sendo caso de 

reexame necessário ou de apelação com efeito suspensivo – que, em regra, 

impedem a execução provisória -, a concessão da tutela provisória no bojo 

da sentença terá por consequência retirá-la do estado de ineficácia e 

autorizar o cumprimento provisório; ii) em sendo o caso, tão somente, de 

apelação sem efeito suspensivo – e não sendo caso de reexame necessário–, 

a execução provisória já está automaticamente autorizada, sendo pouco útil 

a concessão da tutela provisória. 

 

2.8.3 Concessão em Grau Recursal 

 

Aqui, a competência para apreciação da tutela provisória é modificada, 

uma vez que o juízo de primeiro grau já foi encerrado. Apenas o tribunal poderá 

apreciar o pedido de tutela provisória em grau de recurso. Dessa forma, o 

requerimento deve ser feito apenas de forma incidental. É o que determina o art. 494 e 

art. 299, parágrafo único, CPC/15: 

 

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; 

II - por meio de embargos de declaração. 

 

Art. 299[...] Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de 

competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será 

requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. 

 

A parte deve requerer o pedido através de petição simples, demonstrando 

o preenchimento dos pressupostos expressos nos arts. 995 e 1012, §4º, sendo que este 

último deve ser aplicado analogicamente. De acordo com o art. 1012, §2º, a parte deve 

encaminhar ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e 

sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; 

ou deve encaminhar ao relator, se já distribuída a apelação. 
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2.9 Forma de Efetivação 

 

À luz do art. 297, CPC/15, “o juiz poderá determinar as medidas que 

considerar adequadas para efetivação da tutela provisória”. Nesse sentido, o parágrafo 

único deste artigo expressa “a efetivação da tutela provisória observará as normas 

referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber”. 

Seguindo o raciocínio, o art. 301, do CPC/15 expõe que “a tutela de 

urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, 

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

medida idônea para asseguração do direito”. 

Para melhor entendimento dos instrumentos processuais listados no art. 

301, utilizamos as sábias palavras dos autores DIDIER, OLIVEIRA e BRAGA (2015, 

p. 590): 

 

Arresto é medida cautelar constritiva que serve à futura execução por 

quantia; por isso, pode ser arrestado qualquer bem que puder ser 

penhorado. Sequestro medida cautelar constritiva que serve à futura 

execução para entrega de coisa; por isso, sequestrável é o bem objeto da 

disputa. Arrolamento de bens é medida cautelar constritiva que serve para 

garantir futura partilha; por isso, pode ser constrita universidade de bens, 

sobre o qual a partilha versará; após a constrição, procede-se à descrição 

(arrolamento) dos bens da universalidade. O registro de protesto contra 

alienação de bens é medida cautelar que serve para evitar transferência 

supostamente indevida de bem sujeito a registro; o protesto está previsto no 

art. 726, §2º, CPC. 

 

A partir do exposto, é possível interpretar, de acordo com os autores 

acima, que o poder geral de cautela, previsto no art. 798, do CPC/73, não deixou de 

existir com o CPC/15, como muitos imaginam. Aqui, o legislador possibilitou ao 

julgador a adoção de todas as medidas idôneas e necessárias para satisfação ou 

acautelamento adiantados. Insta salientar que o próprio texto legal estabelece que o 

regime legal da execução provisória deve ser aplicado a efetivação da tutela 

provisória. Algumas consequências da aplicação desse regramento serão analisadas a 

seguir. 
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A primeira delas está relacionada à imposição do regime de 

responsabilidade civil objetiva. Mas o que isto significa? Àquele que teve a medida 

provisória deferida, caso tenha sido a parte perdedora na causa, deverá indenizar a 

parte vencedora pelos prejuízos que esta sofreu com a efetivação da medida, 

independentemente da existência de culpa. Para corroborar este entendimento, temos o 

seguinte julgado do STJ: 

 

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. 

FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 

284/STF.FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. 

SÚMULA 283/STF. LIQUIDAÇÃO DEDANOS RESULTANTES DA 

EXECUÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. 

RESPONSABILIDADEOBJETIVA DO REQUERENTE. ART. 811, I, 

DO CPC. PRETENSÃO QUE SURGE APARTIR DA PROLAÇÃO DA 

SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. MARÇO INICIALDA 

PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. CITAÇÃO EM 

DEMANDA DIVERSA. DESCABIMENTO.  DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA. 1. A 

ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em 

suas razões recursais, apesar da interposição de embargos de declaração, 

impede o exame da irresignação. 2. Quando a fundamentação do recurso 

não permite a exata compreensão da controvérsia, revela-se inviável a 

admissão da insurgência. 3. A existência de fundamento do acórdão 

recorrido não impugnado -quando suficiente para a manutenção de suas 

conclusões - obsta, quanto ao ponto, a apreciação do recurso especial. 4. O 

requerente da medida cautelar responde ao requerido, caso a sentença do 

processo principal lhe seja desfavorável, pelo prejuízo decorrente de sua 

execução. Trata-se de responsabilidade processual objetiva, cuja liquidação 

é processada nos autos da própria cautelar.  5.  A pretensão ao 

ressarcimento dos danos originados pela execução de medida de natureza 

cautelar nasce da sentença que julga improcedente o pedido deduzido no 

processo principal. Conquanto já causado o dano, o poder de exigir 

coercitivamente o cumprimento do dever jurídico de indenizar surge, por 

força de disposição legal expressa (art. 811, I, do CPC), tão somente com a 

prolação da sentença desfavorável na ação matriz. 6. O março inicial da 

prescrição dessa pretensão, portanto, é o trânsito em julgado da sentença 

proferida no processo principal, e não a data em que foi efetivada a medida 

causadora do prejuízo. 7. O despacho do juiz que ordena a citação 

interrompe a prescrição, apenas, da respectiva pretensão deduzida em juízo, 

não irradiando efeitos sobre outras pretensões ainda não formuladas pelo 

titular dodireito subjetivo correlato. 8. O exame do dissídio jurisprudencial 

é inviabilizado caso não haja similitude fática entre os acórdãos apontados 

como divergentes. 9. Recurso especial não provido. 

(STJ - REsp: 1236874 RJ 2011/0030007-0, Relator: Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/12/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 19/12/2012). 
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Neste sentido, temos o artigo 302 do CPC/15: 

 

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. 

 

A segunda consequência está relacionada à ideia de que, como regra, a 

concessão da tutela provisória não se sujeita à prestação de caução obrigatória. 

Todavia, em duas situações específicas o juízo pode impor esta obrigação: 

a) a primeira delas está no artigo 520, IV, CPC/15, que expressa “o 

levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem 

transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, 

ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução 

suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios 

autos”. 

b) a segunda está situada no art. 300, §1º: “para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo 

a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la”. O objetivo é garantir o ressarcimento de danos que a 

parte adversa possa vir a sofrer.  Importante lembrar que esta caução pode 

ser dispensada se a parte for hipossuficiente em termos econômicos e não 

puder prestá-la. 

Seguindo o raciocínio de NEVES (2016, p. 470.):  

 

[...] a efetiva satisfação da tutela de urgência que tenha como objeto uma 

obrigação de pagar quantia certa depende da anuência em pagar pelo 

demandado, o que raramente ocorre. Tendo sido intimado para cumprir sua 
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obrigação e quedando-se inerte, restará ao demandante tentar localizar o 

patrimônio do demandado e convertê-lo dentro das formas legais em 

satisfação de seu direito. Mas a burocracia que envolve a maioria desses 

atos executivos é incompatível com a urgência exigida para a efetivação 

dessa espécie de tutela. 

 

De acordo com o mesmo autor é importante ressaltar uma curiosidade. A 

tutela provisória é fornecida, em regra, através de uma decisão interlocutória, sendo 

colocada em prática através de cumprimento provisório de sentença, nos termos do 

parágrafo único do art. 297, CPC. Não existirá, nesse caso, um cumprimento de 

sentença, mas sim um cumprimento de decisão interlocutória, mas sendo a expressão 

“cumprimento de sentença” apenas um termo para definir uma forma executiva. Na 

prática forense não haverá problemas de se cumprir uma decisão interlocutória 

chamando tal efetivação de cumprimento de sentença. 
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3 

 

TUTELA DE URGÊNCIA 

 
 

3.1 Pressupostos Gerais 

 

Com base no ilustre doutrinador CÂMARA (2008, p. 169-172), o CPC/73, 

tradicionalmente, estabelecia dois pressupostos para concessão da tutela provisória. O 

fumus boni iuris – fumaça do bom direito, que é a demonstração da probabilidade do 

direito, e o periculum in mora – perigo da demora, que é impossibilidade do direito 

almejado de esperar o transcurso normal do processo, sob pena de ser fulminado. 

O juízo, no início do processo, desconhece totalmente a demanda judicial 

que julgará. Apenas quando aprofunda a cognição é que constrói o seu 

convencimento. Assim, no CPC/73, o próprio STJ, conforme decisão abaixo 

transcrita, afirmava que a prova inequívoca da verossimilhança da alegação estaria 

mais próxima da certeza do que o fumus boni iuris, ainda que existisse um persuasão 

capaz de fazer com que o juízo, pelo menos de forma aparente, viesse a considerar o 

direito do autor. 

 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MEDIDA CAUTELAR. 

SOJA TRANSGÊNICA. HERBICIDA. GLIFOSATO NA PÓS-

EMERGÊNCIA. UTILIZAÇÃO. PERICULUM IN MORA E FUMUS 

BONI IURIS. AUSÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. 

JUÍZO DE EVIDÊNCIA. 1. Periculum 

in mora. A alegação de urgência à consideração de que o plantio de soja 

transgênica deve ser realizado até o mês de outubro não ampara a pretensão 

cautelar, pois o cultivo não está proibido no Estado do Paraná, mas tão-

somente a utilização do herbicida Glifosato na pós-emergência. 2. Fumus 

boni iuris. A União, os Estados e o Distrito Federal, nos termos do art. 10 

da Lei 7.802/89, detêm competência concorrente para legislar sobre 

agrotóxicos e proteção ao meio ambiente, cabendo à União fixar normas 
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gerais e aos Estados suplementar a legislação federal no que couber. 

Aparentemente, não há óbice constitucional ou legal a que os Estados 

Membros exijam o registro prévio de agrotóxicos no órgão ambiental ou de 

agricultura estadual, ainda que haja registro prévio no Ministério da 

Agricultura. 3. Antecipação de tutela recursal. A Federação agravante 

pretende não apenas emprestar efeito suspensivo ao recurso ordinário 

interposto, mas verdadeira tutela recursal antecipada que garanta a seus 

associados o plantio da soja geneticamente modificada com a utilização do 

herbicida Glifosato na pós-emergência. Diferentemente do provimento de 

natureza tipicamente cautelar, que se satisfaz com o juízo de aparência 

(fumus boni iuris), a antecipação de tutela exige que o autor demonstre a 

verossimilhança de suas alegações por meio de prova inequívoca, o que 

traduz juízo de evidência bem mais complexo do que o exigido para a 

tutela cautelar. 4. Agravo regimental não provido. 

(STJ - AgRg na MC: 12968 PR 2007/0150427-2, Relator: Ministro 

CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 25/09/2007, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJ 05/10/2007 p. 245) 

 

Para DIDIER, BRAGA E OLIVEIRA (2015, p. 570) o CPC/15 não mais 

utiliza essas expressões, modificando - as para “Probabilidade do Direito” e “Perigo 

de Dano ou ao Resultado Útil do Processo”, adotando outro caminho do mencionado 

acima. O atual diploma igualou o grau de convencimento para concessão de qualquer 

espécie de tutela de urgência. 

Conforme trabalhado acima, o próprio art. 300, CPC/15, estabelece que a 

tutela de urgência pode ser cautelar ou antecipada (satisfativa). Nesse sentido, o 

enunciado 143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis firmou o seguinte 

entendimento: “A redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da 

concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a 

probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as 

tutelas de forma antecipada”. 

 

3.1.1 Probabilidade do Direito 

 

O magistrado precisa se debruçar sobre os fatos através de uma minuciosa 

análise das provas trazidas pela parte requerente. O juízo, na realidade, é um terceiro 

que não teve acesso ao que ocorreu no mundo fenomênico. Por isso mesmo, mostra-se 

imprescindível que a carga probatória seja a mais completa possível, tendo em vista 

que o magistrado precisa estar convencido de que aquilo que foi alegado corresponde 
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a uma verossimilhança fática, já que ele decidirá de plano, sem ouvir a parte contrária. 

Importante esclarecer que o juízo não precisa se convencer de que os fatos 

ocorreram, mas sim de que há uma plausibilidade na narrativa dos fatos, ou seja, uma 

verdade provável. Além disso, deve existir uma plausibilidade jurídica, que significa a 

subsunção dos fatos à norma jurídica. Assim, nem sempre a verossimilhança advém 

de prova. A própria redação do art. 300, CPC/15 traz a expressão “elementos que 

evidenciem a probabilidade” do direito. Nesse sentido, concluímos, por exemplo, que 

fatos notórios, incontroversos, presumidos ou decorrentes de uma coisa julgada 

anterior podem fundamentar a probabilidade do direito. 

Portanto, o juízo analisará a verossimilhança fática e a plausibilidade 

jurídica, através de uma verificação casuística das prováveis chances de vitória da 

parte requerente. 

 

3.1.2 Perigo da Demora 

 

O legislador denomina o perigo da demora através de “dano ou o risco ao 

resultado útil do processo” (art. 300, CPC/15). DIDIER, BRAGA e OLIVEIRA 

(2015, p. 597) esclarecem:  

 

[...] o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano i) 

concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor 

subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja 

acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade 

e tenha aptidão pra prejudicar ou impedir a fruição do direito. 

 

Além disso, o texto legal exige que o dano seja irreparável ou de difícil 

reparação. Nas palavras do mestre MARINONI (2011, p. 185): 

 

Dano irreparável pode decorrer de violação: i) a direito não patrimonial 

(direito à honra ou à imagem, por exemplo); ii) a direito patrimonial com 

função não – patrimonial (ex: direito à indenização por acidente de 

trabalho, cuja realização é necessária para que o trabalhador restabeleça 

condições mínimas de saúde); iii) a direito patrimonial que não pode ser 

reparado de forma específica – com o retorno ao status quo ante -, mas só 

por equivalente em pecúnia; iv) ou a direito patrimonial que pode ser 
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efetivamente atendido através de simples prestação pecuniária – como um 

simples direito de crédito não adimplido -, mas a manutenção do bem ou 

capital necessário para a sua satisfação no patrimônio do réu, no curso do 

processo, implica dano grave ou irreparável para o autor – que demanda, 

por exemplo, sua satisfação imediata para manter a sanidade financeira da 

empresa. 

 

Desse modo, apenas quando o direito a ser tutelado não puder aguardar o 

término do processo, sob pena de ser esfacelado pelo templo e, consequentemente, 

causar um dano irreversível ou de difícil reparação para parte é que, em regra, estará 

presente o perigo da demora. 

Ressalva deve ser feita, de acordo com o autor supramencionado. Quando 

o legislador utiliza a expressão “dano”, o intérprete deve incluir também o ato 

contrário ao direito (ilícito). Isso porque dependerá da espécie de tutela definitiva em 

que se busca antecipar, sendo três: inibitória, reintegratória ou ressarcitória. 

A tutela inibitória objetiva impedir um ato contrário ao direito ou não 

permitir a sua continuação (ex: impedir a inscrição do nome de uma pessoa no 

cadastro de proteção ao crédito). Já a tutela reintegratória é aquela que busca a retirada 

de um ilícito já praticado para evitar a sua continuidade, reintegrando, assim, o direito 

violado. (ex: inscrição indevida do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito, 

sendo transmitidas notícias causem prejuízos à sua imagem. Nesses dois casos, cabe à 

parte demonstrar que o ilícito ocorra, independentemente de perigo de dano. Basta à 

probabilidade do ilícito ocorrer. 

Quanto à tutela ressarcitória, como a própria nomenclatura sugere, trata-se 

de um dano já ocorrido. Efetiva-se pelo ressarcimento em dinheiro ou de forma 

específica – aqui com o retorno da situação anterior ao dano, como por exemplo, o 

desmatamento de uma floresta que leva ao reflorestamento da respectiva área. 

Assim, temos que o objetivo é sempre impedir o ilícito ou sua continuação 

ou, até mesmo, ressarcir aquilo que foi objeto do ilícito. 

 

3.1.3. Reversibilidade da Tutela Provisória Satisfativa 

 

Nos termos do art. 300, §3º, CPC/15, “a tutela de urgência de natureza 
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antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão”. 

Em consonância com NEVES (2016, p. 490), em um raciocínio simples, a 

concessão de uma tutela provisória irreversível seria conceder uma tutela definitiva, o 

que não faz qualquer sentido. Seria o retorno à égide obscura dos tempos ditatoriais 

em que não existia o devido processo legal. O “Deus” que estivesse no poder, 

simplesmente, concederia ou não o direito. 

O legislador, assim, objetivou coibir abusos. É uma forma de aplicar a 

razoabilidade e preservar a parte contrária de excessos na utilização da medida. 

Contudo, essa exigência da lei deve ser interpretada com cautela, sob pena de se ter a 

inutilização da tutela provisória antecipada (satisfativa). 

Em termos práticos, existem situações em que a irreversibilidade da tutela 

provisória não pode ser óbice para sua aplicação, tendo em vista que seu deferimento 

é essencial para que se evite um mal maior para o requerente. Como exemplo temos a 

cirurgia em paciente em estágio terminal ou a despoluição de águas fluviais. Temos 

que entender que se trata de uma irreversibilidade para ambas as partes, ou seja, o seu 

deferimento pode causar a produção de efeitos irreversíveis em desfavor do requerido, 

enquanto que o seu indeferimento pode também implicar em consequências tais em 

relação ao requerente. 

Seguindo DIDIER, BRAGA e OLIVEIRA (2015, p. 642) aqui, existe um 

conflito de interesses. Trata-se do choque entre dois direitos fundamentais: efetividade 

da jurisdição e segurança jurídica. Para resolver esse impasse, deve-se utilizar a 

proporcionalidade através da análise do caso concreto. A regra é a de que se deve 

privilegiar o direito que seja provável, em adiantamento de sua fruição e em 

detrimento do direito improvável da parte contrária. Assim, a regra é a de que, caso 

exista a irreversibilidade, a outra parte deve se contentar com o seu ressarcimento em 

pecúnia. Sobre o tema, assim entendia o saudoso ZAVASCKI (2009, p. 98): 

 

Na Justiça Federal, por exemplo, não são incomuns pedidos para liberação 

de mercadorias perecíveis, retidas na alfândega para exame sanitário que, 

por alguma razão (greve dos servidores, por exemplo), não é realizado. 
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Nesses casos, a concessão liminar da tutela pedida compromete 

irremediavelmente o direito à segurança jurídica a que faz jus o demandado 

(liberada e comercializada a mercadoria, já não há que se falar em seu 

exame fitossanitário); seu indeferimento torna letra morta o direito à 

efetividade do processo, porque, deteriorando-se o produto, inútil será sua 

posterior liberação. Em casos dessa natureza, um dos direitos  

fundamentais colidentes será sacrificado, não por vontade do juiz, mas pela 

própria natureza das coisas. Ad impossibilita nemo tenetur. Caberá ao juiz, 

com redobrada prudência, ponderar adequadamente os bens e valores 

colidentes e tomar a decisão em favor dos que, em cada caso, puderem ser 

considerados prevalentes à luz do direito. A decisão que tomar, em tais 

circunstâncias, é, no plano dos fatos, mais que antecipação provisória; é 

concessão ou denegação de tutela em caráter definitivo. 

 

A doutrina reinante, encabeçada por ASSIS (2001, p. 299), denomina essa 

espécie de situação de “recíproca irreversibilidade” ou “irreversibilidade de mão 

dupla”. Nesse caso, os riscos devem ser valorados comparativamente, verificando - se 

os dois males para escolher o menor. Para melhor ilustrar, temos julgado do STJ que 

diz respeito à tutela antecipada para atendimento médico quando a parte autora 

demonstra que ele sofrerá uma lesão irreparável: 

 

PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. TRATAMENTO 

MÉDICO. SEQÜELAS DE INFECÇÃO HOSPITALAR. 

IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO. POSSIBILIDADE. 

DOCUMENTO NOVO.  JUNTADA POSTERIOR. NULIDADE. NÃO-

OCORRÊNCIA.  I.-  É possível a antecipação da tutela, ainda que haja 

perigo de irreversibilidade do provimento, quando o mal irreversível for 

maior, como ocorre no caso de não pagamento de pensão mensal destinada 

a custear tratamento médico da vítima de infecção hospitalar, visto que a 

falta de imediato atendimento médico   causar-lhe-ia   danos   irreparáveis   

de   maior   monta   do   que o patrimonial. II.- Não compromete a 

validade da decisão, a falta de oitiva da parte a respeito da juntada de 

documento novo que não teve influência no julgado. Recurso Especial 

improvido. 

(STJ - REsp: 801600 CE 2005/0199552-8, Relator: Ministro SIDNEI 

BENETI, Data de Julgamento: 15/12/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 18/12/2009). 

 

Entretanto, o juízo pode diminuir os prejuízos à segurança jurídica da 

contraparte, exigindo o que a lei denominou de “caução”. Assim, confirmando o que 

foi explanado, o legislador possibilitou que a reversibilidade pode sim ser através de 

uma reparação em pecúnia. 

Sobre o tema, o CPC/73 previa expressamente a caução em seu art. 804.  
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Em sua redação, o texto legal previa como possível condição apenas para concessão 

liminar da tutela cautelar. Todavia, a doutrina e a jurisprudência do STJ entendiam 

pela sua permissão também na tutela antecipada, conforme se pode extrair do julgado 

abaixo colacionado: 

 

Processo civil. Antecipação dos efeitos da tutela. Exigência de caução, com 

fundamento no art. 273, § 3º, do CPC. Remissão feita, pela lei, ao art. 588 

do CPC, que foi revogado pela reforma promovida pela Lei nº 11.232/05. 

Alegação de impossibilidade de exigência de caução não acolhida. 

Dispositivo que foi meramente deslocado, do art. 588 para o art. 475-O, do 

CPC. Hipótese em que, ademais, é da natureza dos provimentos não- 

definitivos a possibilidade de causar dano à parte contrária, do que exurge a 

possibilidade de exigência de caução. Recurso não conhecido. - A prévia 

propositura de medida cautelar pelo recorrente e seu deferimento, pela 

Relatora, nesta Corte, não vinculam a decisão a ser tomada por ocasião do 

julgamento do recurso especial. O julgamento de medidas cautelares se dá 

com base em cognição sumária e provisória dos fatos e elementos da causa. 

O Recurso Especial é julgado mediante cognição exauriente e definitiva, o 

que pode levar o julgador à revisão de seu posicionamento inicial. - A 

revogação do art. 588 do CPC, pela Lei nº 11.232/2005, não leva à perda 

de eficácia da remissão feita a ele pelo art. 273, § 3º do CPC. A revogação 

desse dispositivo foi meramente formal, já que a regra nele contida, do 

ponto de vista substancial,continua presente no art. 475-O do Código, com 

redação quase idêntica. Assim, a interpretação teleológica do CPC 

recomenda que remissão feita a um dispositivo, seja lida como se indicasse 

o outro. - Não há incompatibilidade entre o procedimento da antecipação 

de efeitos da tutela, e a exigência de caução. Apesar de o art. 475-O 

mencionar, apenas, a execução provisória do julgado, sua proteção deve ser 

estendida, 'no que couber', aos provimentos antecipatórios. Recurso 

especial não conhecido. 

(STJ - REsp: 952646 SC 2007/0114040-2, Relator: Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/11/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, 

Data de Publicação: --> DJe 04/08/2009). 

 

O CPC/15, no art. 300, §1º, passou a prever, expressamente, a 

possibilidade de exigência de prestação de caução para tutela de urgência. Dessa 

forma, a regra passa a ser aplicada tanto para tutela antecipada quanto para cautelar, 

acabando com a discussão acima. 

No entanto, seguindo o raciocínio de NEVES (2016, p. 496), uma crítica 

deve ser feita. Mostra-se incompreensível a opção legislativa de prever a possibilidade 

de prestação de caução nas disposições gerais da tutela de urgência e não na parte 

geral da tutela provisória. Nesse sentido, aparentemente, seria uma opção do 
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legislador em não possibilitar a sua utilização também na tutela de evidência. 

Contudo, parece claro que o legislador quis dizer menos do que pretendia. Assim, 

defendo que a prestação da caução também pode ser exigida pelo magistrado na tutela 

de evidência, uma vez que é também é satisfativa. Aplica- se a maiori ad minus – 

“quem pode o mais, pode o menos”. 

 

3.2 Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente 

 

De acordo com o art. 303 e seguintes do CPC/15, é requerida dentro do 

processo em que se pretende solicitar a tutela definitiva. Há um procedimento próprio 

previsto no diploma processual a partir do art. 303 e que nos debruçaremos a partir de 

agora. 

Na petição inicial, existente a situação de urgência, o autor deve se limitar 

a: i) requerer a tutela antecipada; ii) indicar o pedido de tutela definitiva – que será 

formulado no prazo previsto em lei para aditamento; iii) expor a lide, o direito que se 

busca realizar (e sua probabilidade), e o perigo da demora (art. 303, caput, CPC/15); 

iv) indicar o valor da causa considerando o pedido de tutela definitiva que pretende 

formular (art. 303, §4º, CPC/15); v) explicitar que pretende valer-se do benefício da 

formulação do requerimento de tutela antecipada em caráter antecedente, nos moldes 

do caput e art. 303, §5º, CPC/15. 

Em sendo concedida a tutela antecipada, o juízo deve tomar duas 

providências que estão no art. 303, §§1º, 2º e 3º, CPC/15: determinar a intimação da 

parte autora para que realize o aditamento da inicial, nos mesmos autos, sem 

incidência de novas custas, de tal forma que complemente a sua causa de pedir; 

confirme seu pedido de tutela definitiva e junte novos documentos indispensáveis ou 

úteis para apreciação da demanda. 

A segunda providência é a citação e intimação do réu para cumprir o que 

foi decidido na tutela antecipada e também para que compareça à audiência de 

conciliação ou de mediação, nos ditames do art. 334. 

Não sendo concedida a tutela antecipada, o juízo determinará a intimação 
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do autor para que emende a inicial no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento 

do processo sem resolução do mérito. 

 

3.3 Estabilização da Tutela de Urgência Antecipada 

 

De acordo com THEODORO JÚNIOR (2012, p. 197), ainda escrevendo 

sobre o Projeto do Novo Código de Processo Civil, este diploma teria trilhado a 

enriquecedora linha da evolução da tutela sumária, vista nos Direitos italiano e 

francês: admitiu a desvinculação entre a tutela de cognição sumária e a tutela de 

cognição plena ou o processo de mérito. Dessa forma, permitiu a autonomia e a 

estabilização da tutela sumária. 

Além disso, THEODORO JÚNIOR (2012, p. 209) sustenta não haver 

impedimento para a estabilização da tutela antecipada incidental, caso em que o 

processo de cognição exauriente seria finalizado com fulcro na estabilização da tutela 

provisória, sem chegar a uma decisão final de mérito: 

 

Aliás, nada justifica o tratamento diverso, pois não há diferença substancial 

entre a estabilização no curso do procedimento de cognição plena ou 

naquele prévio ou antecedente: em ambos os casos, a tutela sumária é 

deferida com base nos mesmos requisitos e cumpre o mesmo papel ou 

função, razão pela qual a diferenciação de tratamento produzida no 

Anteprojeto parece artificial. Logo, a melhor interpretação seria aquela no 

sentido de conferir maior eficácia possível ao instituto, admitindo-se, 

assim, a estabilização mesmo no caso da tutela de urgência deferida 

incidentalmente, como parece ser o sentido da alteração promovida pelo 

Senado, ao eliminar o art. 295 do Anteprojeto, que vedava expressamente a 

estabilização no caso de tutela sumária deferida incidentalmente no 

processo de cognição plena. 

 

Já para TALAMINI (2012), o CPC/15 adotou a técnica monitória ao 

disciplinar a estabilização da medida urgente preparatória, pois esta reúne todas as 

características da tutela monitória. Assim, há o emprego da cognição sumária com o 

objetivo de produzir rapidamente resultados concretos em prol do autor. 

Além disso, para o autor, a falta de impugnação da medida urgente pelo 

réu acarreta-lhe imediata e intensa consequência desfavorável. Nessa hipótese, a 



49 
 
medida urgente permanecerá em vigor por tempo indeterminado – de modo que, para 

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

Ou seja, sob essa perspectiva, inverte-se o ônus da instauração do processo de 

cognição exauriente. Para o referido autor, não há coisa julgada material. 

Nesse ponto, corrobora WAMBIER, RIBEIRO, CONCEIÇÃO e MELO 

(2015, p. 512), não haverá a estabilização da tutela antecipada, mesmo diante da 

ausência de recurso do réu, quando o autor não aditar a petição inicial, o que implica 

na extinção do processo com a perda da eficácia da tutela antecipada deferida. 

Nas palavras de DIDIER, BRAGA e OLIVEIRA (2015, p. 604):  

 

[...] a estabilização da tutela antecipada ocorre quando ela é concedida em 

caráter antecedente e não é impugnada pelo réu, litisconsorte ou assistente 

simples (por recurso ou outro meio de impugnação). Se isso ocorrer, o 

processo será extinto e a decisão antecipatória continuará produzindo 

efeitos, quanto não for ajuizada ação autônoma para revisá-la, reformá-la 

ou invalidá-la. A estabilização da tutela antecipada representa uma 

generalização da técnica monitória para situações de urgência e para a 

tutela satisfativa, na medida em que viabiliza a obtenção de resultados 

práticos a partir da inércia do réu. 

 

A estabilização tem dois desígnios: distanciar-se do perigo da demora com 

a tutela de urgência e estabelecer resultados efetivos e imediatos diante da inércia do 

réu. Quatro pressupostos precisam ser preenchidos para que a estabilização se 

constitua: 

a) De acordo como o art. 304, CPC/15, apenas a tutela provisória 

antecipada em caráter antecedente tem autorização legal para estabilizar- 

se. Assim, é necessário que a parte autora faça o requerimento desta 

espécie de concessão; 

b) O autor não pode, na petição inicial, intencionar em prosseguir no 

processo, caso obtenha a tutela antecipada; 

c) O magistrado, necessariamente, deve conceder a tutela provisória 

antecipada antecedente; 

d) O réu, diante da decisão contrária que concede a tutela provisória 

antecipada, deve ficar inerte e não apresentar qualquer impugnação. 
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Já em relação as tutelas cautelares, ainda que antecedentes, como 

justificativa para o não cabimento de sua estabilização, é possível se argumentar que o 

seu objeto não corresponde ao bem da vida e, por consequência, não há identidade 

entre o pedido cautelar e o pedido final. Assim, não se justificaria a conservação de 

efeitos de uma decisão concedida liminarmente, apenas a fim de assegurar o resultado 

útil do processo, mas que não corresponde à tutela final de mérito 

 

3.4 Tutela de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente 

 

Nos ensinamentos de DIDIER, BRAGA e OLIVEIRA (2015, p. 567) 

trata-se de tutela requerida no curso do mesmo processo em que se objetiva formular o 

pedido de tutela definitiva, cautelar e antecipada. Dois são os seus objetivos: 

conseguir, temporariamente, a eficácia da tutela definitiva cautelar e garantir a 

eficácia da tutela definitiva antecipada. 

O legislador previu um procedimento específico que é disciplinado a partir 

do art. 305, CPC/15. 

Inicialmente, a petição inicial deve indicar a lide e seu fundamento, a 

exposição sumária do direito que se objetiva a assegurar e o perigo na demora de sua 

prestação. Não existe texto legal que exija do autor a indicação do valor da causa, mas 

como se trata de petição inicial, o art. 291 deve ser aplicado. A diferenciação entre 

valor da causa no processo cautelar e principal é reconhecida pelo STJ: 

 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR DE 

SUSTAÇÃO DE PROTESTO. VALOR DA CAUSA. DISTINÇÃO. I. Nos 

termos da jurisprudência do STJ, o valor da causa na ação cautelar de 

protesto não corresponde, necessariamente, ao valor do título discutido na 

ação principal, que objetiva a decretação de nulidade do título, eis que os 

objetos de cada feito são distintos, não guardando identidade econômica. 

Precedentes. II. Recurso especial não conhecido. 

(STJ - REsp: 865446 MT 2006/0145109-6, Relator: Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, Data de Julgamento: 14/12/2010, T4 – 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2010). 

 

Após a contestação do pedido, o magistrado deve dar aplicar o 
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procedimento comum (art. 307, p. único, CPC/15). Posteriormente à sua concessão, a 

tutela cautelar antecedente deve ser efetivada em trinta dias, sob pena de não ser mais 

possível, de acordo com o art. 309, II, CPC/15. 

Após ser recebido o pedido principal (tutela definitiva), o juiz deve intimar 

as partes, na pessoa de seu advogado, para comparecer à audiência de conciliação ou 

mediação. Não ocorrendo a autocomposição, a parte ré terá o prazo de quinze dias 

para responder (art. 334, CPC/15). Em seguida, o juízo prosseguirá até a prolação da 

sentença. 

Se a sentença for de improcedência do pedido principal ou do cautelar ou 

de extinção do processo sem resolução do mérito, a eficácia da tutela cautelar 

sobrestará. Em seguida, o juízo prosseguirá até a prolação da sentença. Insta salientar 

que de acordo com o art. 309, p. único, CPC/15, a parte não pode renovar o pedido 

nos casos acima expostos de cessação da eficácia da cautelar antecedente. 

 

3.5 Fungibilidade das Tutelas de Urgência 

 

O legislador, consciente do histórico conturbado dos dois institutos na 

prática forense, resolveu prever a fungibilidade das tutelas de urgência requeridas em 

caráter antecedente. 

Assim, o art. 305, p. único, CPC/15, permite que o juiz, caso entenda que 

a natureza da tutela de urgência seja antecipatória, mas a parte tenha requerido a tutela 

cautelar em caráter antecedente, poderá receber como tutela antecipada e vice-versa 

(fungibilidade de mão dupla). Por seguirem ritos distintos, o juízo deverá adaptar ao 

rito correspondente. 

Assim também entende NEVES (2016, p. 497) ao expressar que 

fungibilidade, de forma límpida, é um fenômeno de mão dupla, não tendo qualquer 

sentido que algo denominado como “A” se pareça com “B” e que este não se parece 

com aquele. Seria a mesma coisa de dizer que um irmão gêmeo se parece com o outro 

e dizer que ele não tem qualquer semelhança com o irmão. 

Assim, fundamenta-se a reciprocidade da fungibilidade prevista no art. 
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305, parágrafo único, do CPC/15: diante do pedido de tutela antecipada antecedente, 

cabe seu recebimento como tutela cautelar, ainda que omissa a lei nesse sentido. 

Nas palavras de DIDIER, BRAGA e OLIVEIRA (2015, p. 616):  

 

[...] o CPC uniformiza os pressupostos necessários para concessão das 

tutelas de urgência e prevê um regime comum para sua concessão em 

caráter incidental. Institui, contudo, regimes diferenciados para a concessão 

de tutelas de urgência antecedentes: antecipada (satisfativa) e cautelar. Em 

se tratando de tutela de urgência antecipada, segue-se o regramento dos 

arts. 303 e seguintes do CPC. Já no caso da tutela de urgência cautelar, 

aplica-se o disposto nos arts. 305 e seguintes do CPC. Essa diferenciação 

se justifica pela previsão da estabilização da tutela provisória antecedente, 

apenas aplicável à tutela satisfativa. 

 

Os autores enfatizam que se o legislador admite a fungibilidade 

progressiva (cautelar para satisfativa), é necessário admitir também, por analogia, a 

fungibilidade regressiva da tutela satisfativa para cautelar. Aqui, se transporta da mais 

para menos agressiva e rigorosa. Assim, requerida a tutela provisória satisfativa em 

caráter antecedente, caso o juiz entenda que sua natureza é cautelar, poderá assim 

recebe-la, desde que seja de acordo com o rito previsto na lei. 

É necessário que a decisão tenha motivação nesse sentido, até mesmo para 

que o réu saiba das consequências de sua inércia, bem mais gravosas caso o pedido 

seja de tutela provisória satisfativa. 
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4 

 

TUTELA DE EVIDÊNCIA 

 
 

Nas palavras de DIDIER, BRAGA e OLIVEIRA (2015, p. 617):  

 

A evidência é fato jurídico processual. É o estado processual em que as 

afirmações de fato estão comprovadas. A evidência, enquanto um fato 

jurídico processual, pode ser tutelado em juízo.  Perceba-se que a evidência 

não é um tipo de tutela jurisdicional. A evidência é fato jurídico processual 

que autoriza que se conceda uma tutela jurisdicional, mediante técnica de 

tutela diferenciada. Evidência é um pressuposto fático de uma técnica 

processual para obtenção de tutela. Qualquer espécie de tutela jurisdicional, 

encarada como resultado prático da decisão, pode, em tese, ser beneficiada 

por essa técnica.  

 

O art. 311, caput, CPC/15, consagra o entendimento de que a tutela de 

evidência não depende da demonstração do perigo da demora da prestação da tutela 

jurisdicional. Essa é a grande diferença em relação à tutela de urgência. 

Esse mesmo artigo prevê hipóteses de tutela de evidência em 

procedimentos especiais, como ação possessória (art. 562), dos embargos de terceiro 

(art. 678) e da ação monitória. Entretanto, não se trata de rol taxativo. Como o 

objetivo deste trabalho é analisar a tutela de evidência no Código de Processo Civil, 

vamos nos ater ao artigo 311. 

 

4.1 Abuso do Direito de Defesa ou Manifesto Propósito Protelatório do Réu 

 

Seguindo os ditames de GONÇALVES (2010, p. 313) trata-se de uma 

tutela provisória punitiva, como se fosse uma sanção para punir aquele que age de má-

fé, colocando empecilhos ao andamento do processo, comprometendo, 



54 
 
veementemente, a celeridade e lealdade processuais. É um comportamento ilícito que 

configura a probabilidade do direito do requerente, além de autorizar a antecipação 

provisória dos efeitos da tutela pretendida. 

Seu objetivo, além de punir, é proporcionar a igualdade substancial entre 

as partes, uma vez que aquele que agiu de má-fé passa a ter uma menor evidência de 

que o seu direito seria legítimo. Sabendo dessa nuance, esta parte tende a contribuir 

para o andamento do feito. 

De grande relevância é a distinção entre as expressões “abuso de direito de 

defesa” e “manifesto propósito protelatório”. Este se refere aos comportamentos 

protelatórios da parte adotados fora do processo, como por exemplo ocultação de 

prova etc. Aquele diz respeito a atos praticados dentro do processo. 

Para DIDIER, BRAGA e OLIVEIRA (2015, p. 621): 

 

O termo abuso do direito de defesa, deve ser interpretado de forma ampla. 

Abarca não só abusos e excessos cometidos pela via da contestação 

(defesa em sentido estrito), mas também em qualquer outra manifestação 

da parte – como, por exemplo, com a provocação infundada de incidentes 

processuais, pelo simples fato de suspenderem o processo, interposição de 

recursos protelatórios ou a solicitação desnecessária de oitiva de 

testemunha. Já no que diz respeito ao manifesto propósito protelatório 

emerge interessante questão: esses atos ardilosos  extraprocessuais podem 

ser praticados antes do início do processo ou só quando já está pendente o 

feito? Ao que parece, a litispendência é pressuposto para a concessão da 

tutela antecipada com base neste inciso, mas é possível que, após citado o 

réu, se conceda a providência em razão de comportamentos da parte 

anteriores à formação do processo. 

 

É importante frisar que o abuso do direito de defesa, em muitas ocasiões, 

pode conduzir a um julgamento antecipado do mérito e, não a uma tutela provisória. 

Assim, os autores defendem que a grande utilidade da antecipação provisória dos 

efeitos da tutela, nesses casos, reside na probabilidade de afastar o efeito suspensivo 

da apelação, conferindo-se eficácia imediata à sentença. 

Neste sentido, DIDIER, BRAGA e OLIVEIRA (2015, p. 624) observam 

que “havendo um litisconsórcio passivo, se só um dos litisconsortes pratica abuso de 

direito de defesa ou incorre em manifesto propósito protelatório, é possível o juiz 

antecipar provisoriamente os efeitos da tutela? A conduta abusiva de um litisconsorte 
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passivo pode conduzir ao acolhimento de pedido de tutela antecipada, prejudicando o 

outro? Se o litisconsórcio passivo é simples, não há dúvidas de que é possível o 

requerimento e concessão de tutela provisória sancionatória, tão somente, em face do 

litisconsorte passivo que praticou o ato protelatório – pois os atos e omissões de um 

não prejudicam o outro, tal como visto no regime de tratamento dos litisconsortes”. 

Nesse sentido, recente julgado do STJ: 

 

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. 

AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. 

REPARAÇÃO DE DANO, DECORRENTE DEMEDIDA DEFERIDA 

NOS AUTOS. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADEPROCESSUAL 

OBJETIVA. RECONHECIMENTO POSTERIOR DA INEXISTÊNCIA 

DO DIREITO. OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO PROCESSUAL. 

DECORRE DA LEI, NÃO DEPENDENDO DE PRÉVIOS 

RECONHECIMENTO JUDICIAL E/OU PEDIDO DO LESADO. 

POSSIBILIDADE DE DESCONTO, COM ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA, DO PERCENTUAL DE 10% DO  MONTANTE DO 

BENEFÍCIO SUPLEMENTAR, ATÉ QUE OCORRA A 

COMPENSAÇÃO DO DANO. UTILIZAÇÃO DE ANALOGIA. LEI N. 

8.112/1990. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ, EM 

VISTA DA AFETAÇÃO     À     SEGUNDASEÇÃO     E     

JULGAMENTO     DO RESP 1.548.749/RS. 1. Segundo o entendimento 

firmado na Segunda Seção desta Corte Superior, “Os danos causados a 

partir da execução de tutela antecipada (assim também a tutela cautelar e a 

execução provisória) são disciplinados pelo sistema processual vigente à 

revelia da  indagação acerca da culpa da parte, ou se esta agiu de má-fé ou 

não. Com efeito, à  luz    da   legislação,    cuida-se    de  responsabilidade  

processual objetiva, bastando a existência do dano decorrente da pretensão 

deduzida em juízo para que sejam aplicados os arts. 273, § 3º, 475-O, 

incisos I e II, e 811 do CPC/1973 (correspondentes aos arts. 297, parágrafo 

único, 520, I e  II, e 302 do novo CPC)”. 2. Salientou-se também que “Em 

linha de princípio, a obrigação de indenizar o dano causado pela execução 

de tutela  antecipada posteriormente revogada é consequência natural da 

improcedência do pedido, decorrência ex lege da sentença, e, por isso, 

independe de pronunciamento judicial, dispensando também, por lógica, 

pedido da parte interessada. A sentença de improcedência, quando revoga 

tutela antecipadamente concedida, constitui, como efeito secundário, título 

de certeza da obrigação de o autor indenizar o réu pelos danos 

eventualmente experimentados, cujo valor exato será posteriormente 

apurado em liquidação nos próprios autos”. 3. “Ademais, por um lado, os 

valores recebidos precariamente são legítimos enquanto vigorar o título 

judicial antecipatório, o que caracteriza a boa-fé subjetiva do autor; 

entretanto, isso não enseja a presunção de que tais verbas, ainda que 

alimentares, integram o seu patrimônio em definitivo. Por outro lado, as 

verbas de natureza alimentar do Direito de Família são irrepetíveis, 

porquanto regidas pelo binômio necessidade-possibilidade, ao contrário das 

verbas oriundas da suplementação de aposentadoria”. 4. Agravo interno 

não provido. 
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(REsp 1555853/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 16/11/2015).  

 

4.2 Fato Provável e Tese Jurídica Pacificada nos Tribunais Superiores 

 

Devido à grande importância que o atual diploma processual concedeu aos 

precedentes, o legislador criou essa hipótese “as alegações de fato puderem ser 

comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante”. Nesse sentido, o Enunciado 31/ENFAM: “A 

concessão da tutela de evidência prevista no art. 311, II, do CPC/2015 independe do 

trânsito em julgado da decisão paradigma”. 

NEVES (2016, p. 477) pontua que fica, no entanto, clara a necessidade de 

demonstração da probabilidade de existência do direito do autor, que é um requisito 

essencial da tutela de evidência. O legislador exigiu essa probabilidade tanto no 

aspecto fático, quanto no jurídico. A primeira trata-se da existência de prova das 

alegações de fato da parte requerente, que deve ser necessariamente documental ou 

documentada, além de recair sobre fatos constitutivos do direito do autor. Resta 

desnecessário esse pressuposto quando o direito não depender de prova, como o fato 

notório, confessado, incontroverso ou presumido. 

Quanto ao aspecto jurídico refere-se ao fundamento normativo da 

demanda consistir em tese jurídica já firmada em precedente obrigatório, 

especificamente em súmula vinculante ou julgamento de demandas ou recursos 

repetitivos, que vinculam o julgador, inclusive liminarmente. 

Em se tratando de decisão concessiva esta não pode se limitar a mostrar a 

documentação que comprove as alegações de fato e o consequente enquadramento no 

precedente ou no enunciado de súmula em que foi firmada a tese. O magistrado deve 

identificar os fundamentos do precedente e demonstrar que o caso sob julgamento se 

assemelha ao caso que deu origem. 

Já se a decisão for denegatória, o juízo não pode deixar de seguir o 

procedente ou enunciado de súmula “sem demonstrar a existência de distinção no caso 

em julgamento ou a superação do entendimento” (art. 489, §1º, VI, CPC/15). 



57 
 

Por fim, a sentença que confirma, concede ou revoga essa espécie de 

evidência pode ser impugnada através de apelação sem efeito suspensivo (arts. 1012, 

§1º, V e 1013, §5º, CPC/15). 

 

4.3 Prova Documental em Ação Reipersecutória 

 

Nas palavras de NEVES (2016, p. 511):  

 

a probabilidade da existência do direito mais uma vez decorre de prova 

documental produzida pelo autor, nesse caso de forma mais específica à 

espécie de pedido (reipersecutório) e ao tipo de documento (contrato de 

depósito). Entendo que essa prova documental exigida pelo art. 311, II, do 

CPC não precisa ser necessariamente o contrato de depósito, bastando que 

seja uma prova escrita de demonstra a relação jurídica material de depósito. 

A expressa previsão de multa para pressionar psicologicamente o réu a 

entregar o bem é desnecessária, porque em toda e qualquer obrigação de 

fazer, não fazer e entregar coisa é cabível a aplicação da multa cominatória 

(astreintes). 

 

4.4 Prova Documental Sem Prova do Réu Capaz de Gerar Dúvida Razoável ao 

Juiz 

 

De acordo com MARINONI, ARENHART e MITIDIERO (2015, p. 155), 

três pressupostos precisam ser preenchidos. O primeiro deles é a de que a evidência 

deve ser demonstrada pela parte autora e não pode ser contrariada pelo réu através de 

prova exclusivamente documental. O segundo pressuposto é o de que o autor, 

obrigatoriamente, deve trazer uma prova documental ou documentada suficiente dos 

fatos constitutivos de seu direito. Por fim, o terceiro e último pressuposto trata-se da 

ausência de contraprova documental suficiente do réu que seja suficiente a provocar 

uma “dúvida razoável” em relação ao fato constitutivo do direito do autor ou do 

próprio direito do autor. 

A crítica que se faz é a de que se refere, na verdade, à tutela evidência 

definitiva, que acaba se confundindo com o julgamento antecipado do mérito e fora, 

erroneamente, colocada no rol de hipóteses de tutela provisória. 
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Para DIDIER, BRAGA e OLIVEIRA (2015, p. 620), a aplicação dessa 

hipótese de tutela provisória de evidência exige que se preencham três pressupostos. 

O primeiro estabelece que a evidência deve ser demonstrada pelo autor e 

não seja influenciada pelo réu mediante prova exclusivamente documental. Trata-se 

de causa cuja prova seja basicamente documental. Para os autores, uma interpretação 

extensiva permite que se considere abrangida a prova documentada, bem como a 

evidência dos fatos que independem de prova ou mais provas. 

O segundo pressuposto refere-se à exigência de que o autor apresente 

prova documental suficiente dos fatos constitutivos de seu direito, que, por isso, já é 

evidente. 

Por fim, o terceiro trata-se da ausência de contraprova documental 

suficiente do réu, que seja suficiente pra gerar “dúvida razoável” em relação ao fato 

constitutivo do direito do autor ou do próprio direito do autor, quando demonstrado 

fato que o extinga, impeça ou modifique. 
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5 

 

TUTELA PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA 

 
 

A temática do tempo como aspecto ameaçador da efetividade da tutela é 

relevante quando direcionada para litígios que envolvam o Poder Público. Afinal de 

contas, as pessoas jurídicas que a compõem são os maiores “clientes” do Poder 

Judiciário. Além do mais, por possuírem o dever de zelar por interesses que 

repercutem direta ou indiretamente em toda a sociedade, gozam de prerrogativas que 

lhe foram outorgadas pela lei. 

Assim, tendo em vista, por um lado, o universo de litígios que envolvem o 

Poder Público, a aplicação desses mecanismos atinge uma multiplicidade evidente de 

jurisdicionados. Por outro, esses instrumentos encontram determinadas limitações, 

estimada a natureza preponderante dos direitos e interesses defendidos pela Fazenda 

Pública em juízo e a aptidão que sua observância tem para influenciar na sociedade. 

Essa exposição traz à tona o interesse em se perquirir sobre a repercussão da nova 

disciplina jurídico-processual das tutelas de urgência (especificamente das medidas 

antecipatórias) nos episódios em que o Poder Público é demandado. 

Nesse cenário, surgem as tutelas provisórias como mecanismos de 

concretização do direito constitucional de acesso à justiça. As medidas enfatizadas 

nesse gênero tendem a proporcionar a efetividade da tutela jurisdicional, seja 

antecipando no todo ou em parte a fruição dos efeitos da tutela que seria entregue 

apenas no futuro, seja preservando o resultado útil do provimento final através das 

medidas conservatórias ou acautelatórias. 

Como será minudenciado adiante, o cabimento de tutela antecipatória em 

face do Poder Público é tema que já mobilizou juristas em intensas discussões 



60 
 
doutrinárias e jurisprudenciais concernentes ao Direito Processual Civil. A doutrina 

reinante entende que, com êxito, a questão ficou relativamente superada no sentido de 

que é cabível o deferimento de medida com essa natureza jurídica contra a Fazenda 

Pública. 

De acordo com BARROS (2014, p. 367), a própria previsão de vedações 

legais à concessão de tutela antecipatória em face do Poder Público em algumas 

situações permite concluir que, nas demais, é cabível provimento dessa natureza. 

Essas vedações, já previstas em normas pretéritas, foram incluídas de 

forma peremptória pelo CPC/15. Podemos inferir através de seu art. 1059: “À tutela 

provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da 

Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de 

agosto de 2009”. 

O autor ainda destaca os casos que mesmo que enquadrem nas vedações 

legais, a restrição à concessão da tutela de urgência poderá ser alijada. Isso se dará no 

caso concreto, na ponderação dos valores em colisão, quando o magistrado concluir 

que o valor em risco, que demanda proteção em regime de urgência, se sobrepõe ao 

valor protegido por meio de vedação legal. Assim, poderá ser afastada mediante 

declaração incidental de inconstitucionalidade da restrição à concessão de tutela de 

urgência. 

A tutela de urgência, cautelar ou antecipada, é cabível contra a Fazenda 

Pública. Entretanto, em algumas hipóteses a própria legislação faz algumas vedações a 

essa espécie de tutela de urgência. A partir disso, é possível ao intérprete concluir que 

nas hipóteses não alcançadas pelas vedações legais, é plenamente possível a concessão 

de tutela de urgência contra a Fazenda Pública. 

De acordo com CUNHA (2016), quanto às hipóteses em que se veda a 

tutela de urgência contra o Poder Público, temos: 

a) Quando a finalidade for a reclassificação ou equiparação de servidores 

públicos, ou a concessão de aumento ou extensão de vantagens (Lei 

12.016/2009, art. 7º, §2º). Aqui, além de proibida a antecipação da tutela, 

a sentença só pode ser executada após o seu trânsito em julgado, conforme 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8437.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8437.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12016.htm#art7%C3%82%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12016.htm#art7%C3%82%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12016.htm#art7%C3%82%C2%A72
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dispõe o art. 14, §3º, Lei 12.016/09;  

b) Quando o objetivo for a reclassificação ou equiparação de servidores 

públicos, bem assim como a concessão de aumento ou extensão de 

vantagens (Lei 12.016/2009, art. 7º, §2º); 

c) Toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em 

ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal (Lei 

8.437/92, art. 1º, Lei 12.016/2009, art. 7º, §5º); 

d) Quando impugnado, na primeira instância, ato de autoridade sujeita, na 

via do mandado de segurança, à competência originária do tribunal (Lei 

8.437/92, art. 1º, §1º); 

e) Quando a medida esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação (Lei 

8.437/92, art. 1º, §3º);  

f) Para compensação de créditos tributários ou previdenciários (Lei 

8.437/92, art. 1º, §5º; Lei 12.016/09, art. 7º, §2º); 

g) Para entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior (Lei 

12.016/09, art. 7º, §2º); 

h) Para saque ou movimentação da conta vinculada do trabalhador no 

FGTS (Lei 8.036/90, art. 29-B). 

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgado abaixo transcrito, entendeu 

que o pagamento de parcela indenizatória pode ser feito através de tutela antecipada. 

 

MAGISTRATURA. Magistrado. Aposentado. Férias não gozadas. 

Pagamento em pecúnia. Indenização. Tutela antecipada contra a Fazenda 

Pública. Verba que não constitui subsídio, vencimento, salário, nem 

vantagem pecuniária. Ofensa à liminar deferida na ADC nº 4. Não 

ocorrência. Situação não compreendida pelo art. 1º da Lei nº 9.494/97. 

Reclamação julgada improcedente. Agravo improvido. Precedentes. Não 

ofende a decisão liminar proferida na ADC nº 4, a antecipação de tutela 

que implica ordem de pagamento de verba de caráter indenizatório. 

(STF - Rcl-AgR: 5174 ES, Relator: CEZAR PELUSO, Data de 

Julgamento: 27/11/2008, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-025 

DIVULG 05-02- 2009 PUBLIC 06-02-2009 EMENT VOL-02347-01 PP-

00205) 

 

Quanto às vedações legais acima expostas, parte significativa da doutrina, 
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a exemplo de BUENO (2009), entende que são inconstitucionais, por serem um 

atentado à garantia da inafastabilidade da tutela jurisdicional. 

Por outro lado, há quem entenda não haver qualquer inconstitucionalidade, 

porque as vedações legais retratam apenas hipóteses em que não estariam presentes os 

requisitos para sua concessão. Entendo que não há qualquer justificativa plausível para 

a inconstitucionalidade das vedações da tutela de urgência contra a Fazenda Pública. 

Esta é pautada pela supremacia do interessa público sobre o privado. Dessa forma, é 

razoável se justificar as hipóteses legais, tendo em vista que o patrimônio público 

exige uma proteção mais eficaz por parte do legislador. 

Corroborando esse entendimento, o STF, na ADC nº 4, reconheceu a 

constitucionalidade da lei 9.494/92, em reprodução ao entendimento esposado na ADI 

nº 223-6/DF, com as seguintes palavras: 

 

A Legislação. A Lei 8.490/92 dispõe sobre a "... organização da 

Presidencia da Republica e dos Ministerios..." (fls. 38). 1.1. A Norma 

Questionada. O Decreto nº 3.382, de 14 de março de 2000,"Aprova a 

Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão 

e das Funções Gratificadas do Ministério da Justiça..." (fls. 30). O Partido 

Socialista Brasileiro - PSB ataca o referido Decreto e alega: (1) "... 

compete privativamente à União legislar sobre... "polícia ferroviária 

federal, nos termos do art. 22, XXII, da CF (fls. 4); (2) a CF "... prevê não 

apenas a existência do órgão, mas também, a sua missão institucional, o 

poder do... [Executivo] ficaria adstrito à sua transformação [e] ... uma vez 

criado, extingui-lo, por meio de qualquer instrumento normativo 

infraconstitucional afronta a [CF]" (fls. 4); (3) o Executivo "... recebeu uma 

autorização legislativa para [instituir referido Departamento] e não uma 

determinação. Acaso fosse uma determinação aquela autoridade executiva 

federal poderia ter exercido a prerrogativa de fazê-lo via edição de 

decreto..." (fls. 5); (4)"... finalizando, reedita o Governo federal a MP de nº 

1.999 - 19, de 8 de junho de 2000... Porém, não fez mais referência ao 

DPFF. Portanto, em nenhuma das reedições dessas MP's fez constar na 

Estrutura Básica do Ministério da Justiça o Departamento de Polícia 

Ferroviária Federal, o que fere mais uma vez o texto da Carta Fundamental 

pátria." (fls. 12) .2. O Pedido. Requer a "... suspensão liminar... dos efeitos 

jurídicos da norma infraconstitucional - Decreto nº 3.382, de 14 de março 

de 2000..." (fls. 27). No mérito, a declaração de "... inconstitucionalidade 

do... Decreto nº 3.382, de 14.03.2000..." (fls. 28). 3. O AGU. Diz:"'... o que 

se pretende é, em verdade, a colmatação  de lacuna  ou  a superação  de  

suposta  omissão. Tal omissão...seria  decorrente antes da lei  que do  

Decreto impugnado     Se, por outro lado, se assentasse o entendimento de 

que a lei determinara a criação do órgão e o Decreto assim não fez, a 

questão seria de mera ilegalidade e não de inconstitucionalidade. Tratar-se-

ia de mera ofensa reflexa, mediata ou indireta à Constituição, nos termos 
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da jurisprudência do STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

não admite, de resto, a conversão de ação direta de inconstitucionalidade 

por ação em seu congênere por omissão." (fls. 145).Traz precedentes: 

ADIMC 1154, REZEK; ADIMC 1347, CELSO DE MELLO; ADIMC 

1585, SEPÚLVEDA PERTENCE; ADI   1653,   MOREIRA   ALVES. 4. 

Decido. O AGU bem caracteriza a inviabilidade desta ação. Os 

precedentes o demonstram. Para caracterizar-se ofensa constitucional é 

necessário o exame da Lei que organiza a Presidência da República, Lei 

8.490/92. O Decreto é mera conseqüência da autorização legislativa; 

portanto, não tem autonomia para ser atacado via ação direta de 

inconstitucionalidade. Nego seguimento (art. 21, § 1º do RISTF). Brasília, 

20 de outubro de 2000. Ministro NELSON  JOBIM Relator. 

(STF - ADI: 2236 DF, Relator: Min. NELSON JOBIM, Data de 

Julgamento: 20/10/2000, Data de Publicação: DJ 26/10/2000 P - 00012). 

 

Outro ponto de grande importância sobre o tema refere-se à estabilização 

da tutela de urgência contra a Fazenda Pública. Seguindo as ideias de CARVALHO 

FILHO (2015, p. 36), para que seja possível pensar a estabilização da antecipação da 

tutela contra a Fazenda Pública é necessário ter em mente as peculiaridades do direito 

material em questão. 

O regime jurídico de direito público a que está subordinada à 

administração impõe restrições e dá garantias a fim de que o Estado possa realizar o 

interesse público e que, ao argumento de o estar realizando, não vá ao encontro de 

interesses diversos. 

O interesse público é um dos temas centrais do direito público. Durante 

um grande período, não houve grandes questionamentos aos princípios da supremacia 

e indisponibilidade do interesse público. Entretanto, mais recentemente, alguns 

doutrinadores passaram a questionar a existência desses ditames. 

Para SARMENTO (2005, p. 167), as críticas se fundamentam na ausência 

de determinação do conceito. Assim o autor alerta “a profunda indeterminação 

semântica do conceito pode permitir às autoridades públicas que o manuseiam as mais 

perigosas malversações”. 

A vagueza do conceito do interesse público pode permitir que qualquer 

questão seja revestida de interesse público. Por consequência, o conceito perde sua 

utilidade. É necessário dimensionar diretrizes objetivas a fim de conferir utilidade ao 

conceito de interesse público. Além disso, adota-se uma interpretação ampliativa em 
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várias situações que podem ser conduzidas como pertinentes ao interesse público, 

ainda que de modo indireto. 

Apesar do exposto, a doutrina majoritária expressa que a atividade estatal 

é disciplinada pela supremacia do interesse público sobre o particular e pela 

indisponibilidade do interesse público. 

Continua o autor na defesa de que o argumento que se pode contrapor é o 

de que se o Estado não tem liberdade para dispor de seu patrimônio na esfera material 

e essa indisponibilidade é transferida, via de regra, para o processo, com a submissão 

das sentenças contra ele proferidas ao reexame necessário, tal restrição também deve 

se estabelecer à tutela antecipada. Em palavras menos congestionadas, o Estado não 

pode dispor de seus direitos, nem mesmo quando não vier a recorrer de sentenças que 

lhe sejam desfavoráveis. Assim, a consequência seria, mas não é, que o efeito da não 

interposição de recurso contra a decisão concessiva de tutela antecipada em caráter 

antecedente não poderia lhe ser aplicada. 

Continua o autor afirmando que a suposta indisponibilidade do interesse 

público necessita ser lida conforme a realidade normativa brasileira. Indisponibilidade 

do interesse público não significa que o Estado deve perseguir a todo e qualquer custo 

benefícios para si próprio. Não significa também que o Estado não possa reconhecer e 

cumprir espontaneamente direitos alheios. Na verdade, isso acontece cotidianamente, 

quando o administrador, independentemente de qualquer intervenção do Judiciário, 

realiza, por exemplo, reenquadramento funcional, paga o terço de férias etc. 

Na verdade, a expressão “indisponibilidade do interesse público”, 

consagrada no âmbito do Direito Administrativo, reflete muito pouco a atuação 

estatal. Não se quer expor que o Estado possa dispor livremente de seu patrimônio. 

Para dele se desfazer, o Estado está sujeito a condições especiais não encontradas nas 

relações jurídicas privadas. O Poder Público pode sim reconhecer direitos ao 

administrado, desde que preenchidos pressupostos especiais, e isso não se refere à 

indisponibilidade. 

Assim, conclui o autor defendendo que seja mais adequado se falar em 

prerrogativas e sujeições especiais e, sendo essa a diretriz, a questão muda prumo. Ao 
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não recorrer da decisão concessiva da tutela antecipada antecedente, a Fazenda 

Pública não estará dispondo de direito indisponível. 

De acordo com (CUNHA, p. 315):  

 

[...] é possível que haja a estabilização da tutela provisória contra a 

Fazenda Pública. Nos casos em que se permite a tutela de urgência contra o 

Poder Público, é possível haver a tutela satisfativa antecedente, com a 

consequente, estabilização. Não se permite estabilização para antecipar 

condenação judicial e permitir a imediata expedição de precatório ou de 

requisição de pequeno valor. Isso porque a expedição de precatório ou de 

requisição de pequeno valor exige prévia coisa julgada. 

 

Por fim, podemos concluir que a estabilização da tutela antecipada 

antecedente é uma técnica processual que visa à satisfação de interesses públicos, ou 

seja, promove a diminuição do número de processos em curso, bem como de 

interesses privados. Possui abrangência sobre os efeitos da decisão, de maneira que 

não há que se considerar se o direito questionado é indisponível. 
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CONCLUSÃO 

 
 

A prática forense mostrou que a tutela provisória prevista no Código de 

Processo Civil de 1973, originariamente, não era, tecnicamente, a forma mais eficaz e 

eficiente de fornecer ao jurisdicionado o direito fundamental à tutela jurisdicional. 

Com isso, foram necessárias mudanças que vieram no ano de 2006. Todas 

elas com o objetivo de desobstruir esse instrumento e facilitar a sua utilização, 

inclusive com a possibilidade de reconhecimento da fungibilidade de seus institutos. 

Seguindo esse raciocínio, o Código de Processo Civil, além de ratificar o 

entendimento acima, criou mecanismos que intensificaram a efetividade da tutela 

provisória, além da instituição de regimes jurídicos próprios para os seus 

instrumentos. 

A tutela de urgência antecipatória, como espécie do gênero das tutelas 

provisórias, é técnica processual destinada ao enfrentamento do fator do lastro 

temporal como risco à efetividade da tutela jurisdicional. A existência e a adoção 

desse instrumento tem base constitucional e destinam-se, em última análise, a 

concretizar o direito constitucional de acesso à justiça, para efetiva entrega de 

provimento cujos efeitos possam efetivamente ser postos pela jurisdição. 

A organização de sua estrutura em tutela de urgência e tutela de evidência 

foi de suma importância, uma vez que, apesar de já existentes no CPC/73, com outras 

nomenclaturas, não eram bem organizados, o que dificultava o seu entendimento pelos 

operadores do Direito, incluindo a própria doutrina e também os entendimentos dos 

tribunais superiores. 

A subdivisão da tutela de urgência em tutelas antecipada e cautelar, apesar 
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da primeira denominação não ter sido, tecnicamente, a mais adequada, também 

contribuiu para sua compreensão. Na verdade, antecipada, todas as tutelas provisórias 

são. Exatamente por isso que foi enfatizada a expressão “satisfativa” para ser usada no 

lugar de “antecipada”, tendo em vista que o seu objetivo é buscar o direito de imediato 

já que este não pode esperar o transcurso normal do processo, sob pena de deixar de 

existir. 

O legislador previu, também, a possibilidade de a tutela provisória de 

urgência, antecipada e cautelar, serem incidentais ou antecedentes. Isso permitiu a 

criação de um inédito regramento processual civil: as tutelas provisórias de urgência, 

cautelar e antecipada, requeridas em caráter antecedente. Trata-se, para o 

jurisdicionado, da possibilidade de se acionar o Poder Judiciário, única e 

exclusivamente, para se obter aquela tutela de urgência sem a necessidade, de 

imediato, de adentrar no mérito. É, de fato, uma grande evolução prática, que favorece 

à excelência do Direito Processual Civil. 

O regramento da tutela provisória corroborou a ideia do legislador 

processual civil em diminuir, ou até mesmo tentar desfazer, os instrumentos 

processuais que direcionam a uma finalidade em si mesma. O sistema normativo 

processual civil tem por essência ser um meio de efetivação do direito material. Não 

faz sentido ter existência, por si só. 

Não era incomum, na prática forense, termos processos com duração de 

décadas e, no momento da famigerada decisão, um simples erro processual era 

suficiente para “pôr terra” em todo aquele trâmite processual, destruindo, 

injustamente, o direito material, sem se quer ouvir a parte contrária. 

O princípio do devido processo legal é muito mais amplo do era colocado 

na prática pelo CPC/73. Desta forma, o CPC/15, veio para, de fato, fornecer-lhe 

excelência, unindo os seus institutos, que são a eficiência e a efetividade. 

Não existe direito material sem um regramento processual bem formulado, 

robusto, posto com dinamicidade. Sem dúvidas, o capítulo da Tutela Provisória foi o 

que sofreu maiores mudanças com o CPC/15, o que tem uma enorme relevância para 

vida prática, principalmente para os cidadãos, que em algum momento de suas vidas, 

podem necessitar de uma tutela provisória.  
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