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1. RESUMO 

O presente trabalho tem por escopo analisar doutrinariamente as tutelas de 

urgência, abordando todos seus aspectos, tais como sua evolução, características, 

aspectos comuns e distintivos, bem como as inovações instituídas após a 

promulgação do Código de Processo Civil (CPC) de 2015. Ressalta-se, em especial, 

a análise das normas que tratam sobre a tutela antecipada, tutela antecipada 

antecedente, tutela cautelar, tutela cautelar antecedente e a tutela de evidência, 

contrapondo a tradicional previsão no CPC/1973 e a consagração da unificação dos 

requisitos no CPC/2015, a eliminação de processo próprio para a tutela cautelar e a 

estabilização das medidas urgentes. Conclui-se que o novo regramento normativo 

exige os mesmos requisitos pra concessão da tutela cautelar e tutela antecipada, 

quais sejam, a probabilidade do direito, e o periculum in mora, propiciando um 

processo mais célere, menos complexo, simplificado e coeso. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 O Código de Processo Civil de 1973 (CPC/1973), durante os últimos anos, 

sofreu várias alterações com o fito de se adequar às novas exigências processuais, 

precisamente no intuito de tornar o processo mais efetivo, e mais célere o 

procedimento, resumidamente, garantir a razoável duração do processo. Todavia, as 

mudanças até então ocorridas não foram suficientes para afastar os inúmeros 

problemas da justiça no que tange à morosidade e ao tempo para chegar a um 

provimento final. 

 Quanto mais demorada a solução da lide, mais se faz necessário o  uso 

desses institutos, portanto, é dentro desse contexto que se justifica o estudo das 

tutelas de urgência, sendo o objetivo geral do presente trabalho, a análise das 

tutelas de urgências como reguladas no CPC/2015, sem a pretensão de esgotar o 

vasto assunto. Para tanto, tem-se como objetivos específicos avaliar e discutir as 

inovações tocantes ao referido assunto, como estão sendo tratadas pela doutrina, 

destacando seus aspectos gerais, definindo as diferenças entre as espécies e os 



respectivos procedimentos de concessão, contrapondo o CPC/1973 e o CPC/2015. 

A abordagem das tutelas de urgência e de evidência encontra-se reguladas 

nos arts. 294 a 311 do CPC. Sob o novo regramento, deixou de existir um livro 

próprio para o processo cautelar; unificaram-se as medidas, que podem ser 

requeridas tanto antes, como no curso do processo; foram extintas algumas 

cautelares nominadas, permanecendo as inominadas e inovou na possibilidade de 

estabilização das tutelas antecipada. Trata-se de inovações que serão abordadas 

detalhadamente no presente artigo, no intuito de se compreender a intenção do 

legislador. 

  

3. OBJETIVOS 

 

 Analisar doutrinariamente as tutelas de urgência, abordando suas 

características, aspectos comuns e distintivos, bem como as inovações instituídas 

após a promulgação do Código de Processo Civil (CPC) de 2015. 

Refletir, a partir dos resultados, sobre as implicações e consequências da 

unificação dos requisitos das tutelas de urgência no CPC /2015.  

 

4. METODOLOGIA 

 

 A pesquisa se pautará na metodologia teórico-documental, fazendo a análise 

de documentos retrospectivos e contemporâneos, em especial o Código de 

Processo Civil de 1973 e o de 2015, artigos científicos, legislação, posicionamentos 

doutrinários e, como marco teórico, a doutrina de Humberto Theodoro Júnior e 

Fredie Didier Júnior. 

Este trabalho não possui a finalidade de esgotar a discussão sobre o tema, 

mas de expor ao cenário acadêmico e jurídico um sólido entendimento sobre as 

inovações trazidas com o advento no CPC/2015.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Diante da nova realidade e exigências da sociedade, pincipalmente no que 

toca a duração razoável do processo, o CPC/1973 ficou ultrapassado, muitas 



vezes ineficiente. 

É nesse contexto que se criou um novo CPC, sancionado em 16 de março 

de 2015 (Lei nº 13.105/2015), e que passou a vigorar a partir de 17 de março de 

2016. O CPC/2015 trouxe mudanças significativas, conservando institutos 

considerados como positivos e incluindo outros a fim de atribuir eficiência à 

sistemática processual. 

Assim, o CPC/2015 dispõe na Parte Geral (Livro V), Título II (“Da Tutela de 

Urgência”), especificamente em seu Capítulo I e II, respectivamente, acerca da 

tutela antecipada e tutela cautelar, requeridas em caráter antecedente (casos em 

que a urgência é contemporânea à propositura da ação) ou incidental (requeridas 

no curso da ação principal), fundadas no perigo. Lado outro, no Título III, trata- se 

da tutela da evidência, independentemente da existência de risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação, consubstanciada na evidência do direito.  

O instituto da estabilização é outra inovação trazida pelo CPC/2015, a qual 

corresponde à possibilidade de conservação somente da tutela antecipada, 

independente de confirmação por decisão de mérito, se não for oposto o recurso 

cabível.  

A intenção da medida é propiciar a efetivação dos princípios da celeridade e 

economia processual, pois retira o ônus do autor em demandar o prosseguimento 

da ação apenas para garantir que a medida deferida não perca sua eficácia. 

Ademais, é importante esclarecer que, para esse resultado ter aplicabilidade, o 

deferimento da tutela antecipada deverá ser dado de forma plena, pois, se dado 

de forma parcial, a parte terá que prosseguir com a ação para ter o seu pedido 

exaurido. 

Cumpre ressaltar que a medida não faz coisa julgada, por isso, caso a 

decisão seja estabilizada, esta poderá ser revista, reformada ou invalidada, por 

ação autônoma, dentro de 2 (dois) anos contados da decisão que extinguiu o 

processo inicial.  

 No que diz respeito a tutela cautelar, verifica-se a exclusão da autonomia 

prática do processo cautelar, dispensando a necessidade de pleitear ação própria 

para obtenção da medida, consagrando o princípio da economia processual. 

Tendo em vista a exclusão do processo cautelar, atribui-se a tal medida o 

tratamento incidental, requerida no bojo do processo principal, já aplicado quando 

da tutela antecipada. Assim, somente haverá a necessidade de recorrer a uma 



ação quando a postulação emergencial for intentada anteriormente à demanda 

principal, porém, não haverá a propositura de duas ações, ocorrerá apenas o 

aditamento da inicial. 

Como outra novidade, houve a exclusão de algumas cautelares nominadas, 

subsistindo o arresto, seqüestro, arrolamento de bens, e inserindo o registro de 

protesto contra alienação de bem. Lado outro, assim como ocorria no CPC/1973 

(art. 798), as medidas cautelares inominadas ou atípicas, serão concedidas com 

base no poder geral de cautela, disposta no art. 297 do CPC/2015. 

Ademais, cabe registrar que a tutela de evidência é colocada em destaque 

no CPC/2015, uma vez que já existia no ordenamento jurídico, no entanto, de 

forma implícita. Desse modo, o CPC/2015 veio regulamentar a figura da tutela de 

evidência tornando-a explícita e a distinguindo da tutela de urgência (satisfativa). 

Parece inegável que, na prática jurídica, cada vez mais se depara com 

hipóteses de urgência em que o jurista encontra dificuldade de distinguir plenamente 

a medida cabível, isto é, se antecipatória ou cautelar. Diante disso, observa-se que a 

reforma legislativa unificou as medidas o que leva a crer que o legislador ao menos 

anotou a existência das situações de confusão existentes entre os dois institutos e 

demonstrou preocupação com a respectiva solução. 

Neste diapasão, a unificação das medidas foi resultado de uma evolução 

gradual e constante do processo civil brasileiro. 

Em razão da fungibilidade entre as medidas cautelares e antecipatórias, 

bem como o seu caráter de urgência, estas passaram a ser tratadas 

legislativamente como espécies de tutela provisória. Houve, portanto, uma 

sensível aproximação entre as tutelas, visto que o legislador simplificou e deixou 

mais homogêneo o tratamento procedimental de ambas. 

O art. 305 do CPC/2015, em seu parágrafo único, dispõe sobre a 

possibilidade de fungibilidade entre as medidas de urgência. Veja-se: “[...] 

Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza 

antecipada, o juiz observará o disposto no art. 303” (BRASIL, 2015). 

Nota-se que o artigo somente faz menção sobre a fungibilidade da medida 

cautelar para a tutela antecipada, não havendo previsão para o contrário. Assim, 

poderia ser retomada a discussão iniciada no CPC/1973, sobre a possibilidade de 

aplicação da fungibilidade recíproca. 

Contudo, da mesma forma que essa discussão foi superada no código 



anterior pela aplicação do poder geral de cautela, e, considerando que o mesmo 

ainda existe no CPC/2015 em seu art. 297, a aplicação da chamada fungibilidade 

de mão dupla é totalmente aceitável. 

Poderia, ainda, surgir críticas a respeito da redação de tal artigo, pois esta 

previsão é justamente a que Theodor Júnior, não admitia, do mais para o menos 

rigoroso, pois, segundo ele, faltariam alguns requisitos, já que a tutela antecipada 

era mais rigorosa que a tutela cautelar. Todavia, com a unificação dos requisitos, 

as críticas não são mais cabíveis, porquanto, não sobraria, nem faltaria 

pressupostos, já que são os mesmos exigidos. 

No caput do art. 273 do CPC/1973, tem-se a exigência de dois requisitos 

básicos, prova inequívoca (prova incapaz de levantar dúvida) e verossimilhança 

das alegações (juízo de convencimento).  

Já a medida cautelar exigia-se o fumus boni iuris (fumaça do bom direito ou 

probabilidade do direito) e o periculum in mora (perigo na demora). Ressalta-se 

que, apesar de não haver a previsão do periculum in mora na tutela antecipada, 

este é pressuposto para o deferimento de qualquer medida baseada na urgência, 

porquanto, coincidente entre elas. 

Dessa forma, Theodoro Júnior ressaltou a principal diferença entre as tutelas. 

Leia-se: 

Por se tratar de medida satisfativa tomada antes de completar-se o 
debate e instrução da causa, a lei a condiciona a certas precauções de 
ordem probatória. Mais do que a simples aparência de direito (fumus boni 
iuris) reclamada para as medidas cautelares, exige a lei que a 
antecipação de tutela esteja sempre fundada em "prova inequívoca" 
(THEODORO JUNIOR, 2010, p. 673). 

 

Nesse diapasão, o art. 300 do CPC/2015 dispõe que “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” (BRASIL, 2015). 

Nota-se que o legislador suprimiu os requisitos da tutela antecipada, não 

fazendo mais menção sobre “prova inequívoca” e “verossimilhança da alegação”, 

sendo substituídos pela probabilidade do direito (fumus boni iuris). 

Ademais, pode-se observar que a essência da antiga cautelar e da 

antecipação de tutela disposta no CPC/1973 não se perdeu, ou seja, a 

nomenclatura alterou-se, tutela de urgência antecipada e tutela de urgência 

cautelar, porém continuam com o mesmo objetivo e finalidade, qual seja, satisfazer 



previamente uma pretensão e conservar o direito material. Porquanto, quando o 

artigo traz a previsão do “perigo de dano”, este faz referência ao perigo do 

perecimento do direito material, coincidente com o pedido final (tutela antecipada) 

e, quando se fala no “risco ao resultado útil do processo”, refere-se ao risco da 

utilidade do processo principal (tutela cautelar), e ambos, diz respeito ao 

“periculum in mora”. 

Nessa toada, Oliveira (2015) leciona: 

 

[...] a concessão da tutela de urgência cautelar e da tutela de urgência 
satisfativa (antecipação de tutela) são exigidos os mesmos e idênticos 
requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora. O Código de Processo 
Civil de 2015 melhorou o sistema ao abandonar a gradação que o 
CPC/73 pretendia fazer entre os requisitos para a medida cautelar e a 
antecipação de tutela. O legislador não mais mencionou sobre “prova 
inequívoca” e verossimilhança da alegação” como requisitos para tutela 
provisória” (OLIVEIRA, 2015, p. 41). 

 

O que se buscou, portanto, foi apenas a unificação dos requisitos das 

tutelas de urgência, tendo em vista suas similaridades, contudo, sem excluir suas 

diferenças, contribuindo e assegurando, dessa forma, que a prestação da tutela 

jurisdicional se dê de maneira eficaz e efetiva. Todavia, conforme entendimento de 

Araújo (2011): 

 

[...] Se por um lado tal opção denota um escopo instrumentalista, visando 
a simplificar a apreciação dos pedidos de tutela de urgência, de outro 
pode complicar ainda mais a aplicação e o entendimento do direito. A 
opção pelo mesmo tratamento normativo das espécies de tutela de 
urgência representa uma completa mudança de rumo no tratamento da 
questão, o que ensejará grande discussão na doutrina e na jurisprudência 
sobre o assunto. Esse debate tem a chance de produzir o efeito inverso 
que o desejado pelos autores do Projeto do novo CPC (LGL/1973/5). A 
discussão poderá ensejar a interposição de vários recursos para os 
Tribunais, contribuindo para a sobrecarga do Poder Judiciário (ARAÚJO, 
2011, p. 34). 

 

Assim, a tutela cautelar permanece fundada na urgência da medida, por 

isso ocorreu à unificação com a medida antecipatória, tendo em vista que ambas 

são medidas de urgência. Conforme menciona Bauermman “o tratamento uniforme 

de situações próximas, sempre provisórias e urgentes, simplifica o procedimento e 

afasta discussões estéreis, que ganham enorme relevância teórica” 

(BAUERMMAN, 2013, p. 425-446). 

A aproximação procedimental das cautelares e tutela antecipada, tornando-



se as tutelas de urgência, foi uma opção acertada do legislador, visto que nos 

últimos anos vários doutrinadores e a jurisprudências começaram a conjeturar 

similitudes entre elas. Como afirma Baptista (2014): 

Hodiernamente, é possível afirmar que, dentro do contexto do Estado 
Democrático de Direito, garantidor de direitos e garantias fundamentais, 
especialmente o acesso à justiça, o devido processo legal, a efetividade e 
a eficácia da tutela jurisdicional, a celeridade e a razoável duração do 
processo, o atual modelo, ao prever procedimentos distintos à duas 
espécies de tutelas de urgência, mostra-se obsoleto (BAPTISTA, 2014, p. 
117). 

 

Assim, destaca-se que essa unificação, que já era uma tendência 

contemporânea, apresenta-se como uma evolução processual inevitável, pois 

contribui para simplificar a matéria no âmbito prático e no âmbito teórico. Afasta, 

assim, as diversas questões controvertidas existentes entre as medidas, gerando 

maior segurança jurídica aos julgados. 

 

6. RESULTADOS 

 

Ante o exposto, ficou demonstrado que o CPC/2015 trouxe várias novidades, 

dentre elas, a exclusão da autonomia prática do processo cautelar, podendo ser 

pleiteada e deferida nos autos da ação principal, sem pagamento de novas custas 

processuais, pois desnecessário será o ajuizamento de outro processo, 

consagrando principalmente o princípio da economia processual. Ressalta-se que a 

autonomia como característica do processo cautelar, qual seja, o pedido cautelar 

não coincidente com o pedido principal, continua existindo, o que se extinguiu foi a 

ação cautelar como processo autônomo. 

Ademais, nota-se a exclusão da maioria das cautelares típicas, subsistindo 

apenas, o arresto, sequestro, arrolamento de bens, e inseriu-se o registro de 

protesto contra alienação de bem. Lado outro, as medidas cautelares inominadas 

ou atípicas, serão concedidas com base no poder geral de cautela, regulado no 

art. 297. 

Criou-se o instituto da estabilização, somente admitida para as tutelas 

antecipadas, que corresponde à possibilidade de conservação da medida 

antecipada, independente de confirmação por decisão de mérito. Tal medida será 

estabilizada se não for oposto pelo réu o recurso cabível contra a decisão ou, 



conforme defende alguns autores, a simples contestação ou reconvenção. 

Caso a decisão seja estabilizada, esta poderá ser revista, reformada ou 

invalidada, por ação autônoma, dentro de 2 (dois) anos contados da decisão que 

extinguiu o processo inicial. Contudo, tal previsão poderá provocar efeito inverso, 

qual seja, morosidade processual, com o aumento considerável do número de 

processo ajuizados, tendo em vista o costume brasileiro de sempre recorrer das 

decisões proferidas em 1° grau. 

Ademais, se o deferimento da tutela antecipada for concedido de forma 

parcial, tal pedido será estabilizado, contudo, a parte terá que prosseguir com a 

ação para que os demais pedidos sejam apreciados, situação que pode prejudicar 

a aplicabilidade do instituto. 

Quando a tutela de evidência é colocada em destaque no CPC/2015, uma 

vez que já existia no ordenamento jurídico, no entanto, de forma implícita. Desse 

modo, o CPC/2015 veio regulamentar a figura da tutela de evidência tornando-a 

explícita e a distinguindo da tutela de urgência (satisfativa). Portanto, a medida se 

torna cabível nos casos em que a parte apresente evidência em suas alegações e 

demonstre um direito líquido e certo, nas hipóteses elencadas no art. 311. 

Por fim, a unificação dos requisitos das tutelas de urgência foi propiciada 

pelo instituto da fungibilidade entre as medidas, a qual se reconheceu as suas 

similitudes. Tal inovação foi resultado de uma evolução gradual e constante do 

processo civil brasileiro, e está disposto no art. 300 do CPC/2015 dispõe que “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” (BRASIL, 2015). 

Nota-se que o legislador suprimiu os requisitos da tutela antecipada e tutela 

cautelar, não fazendo mais menção sobre “prova inequívoca”, “verossimilhança da 

alegação” e “fumus boni iuris”, sendo substituídos pela probabilidade do direito. 

Ademais, quando o artigo traz a previsão do “perigo de dano”, este faz 

referência ao perigo do perecimento do direito material, coincidente com o pedido 

final (tutela antecipada) e, quando se fala no “risco ao resultado útil do processo”, 

refere-se ao risco da utilidade do processo principal (tutela cautelar), e ambos, diz 

respeito ao “periculum in mora”. 

Portanto, o CPC/2015 exige os mesmos requisitos pra concessão da tutela 

cautelar e tutela antecipada, quais sejam, a probabilidade do direito, e o periculum 



in mora.  Assim, se o jurisdicionado pretende prevenir um pedido que é satisfativo, 

deverá requerer a tutela antecipada, se pretende prevenir um pedido conservativo, 

deverá pleitear a tutela cautelar. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dentro do contexto do Estado Democrático de Direito, garantidor de direitos 

e garantias fundamentais, especialmente o devido processo legal, a efetividade 

jurisdicional, a celeridade procedimental e a razoável duração do processo, 

modelo que até recentemente vigorava, mostrava-se obsoleto. Por esse motivo, o 

tratamento acolhido pelo CPC/2015, sistematização conjunta e unificação dos 

requisitos das tutelas de urgência, é imprescindível para que se possa atingir 

plenamente o objetivo de tais medidas, qual seja, o de contribuir para assegurar 

que a prestação da tutela jurisdicional se dê de maneira efetiva e eficaz. 

Como visto, diante das similitudes apresentadas entre as medidas de 

urgência, a doutrina demonstrou que a opção mais acertada seria a de 

aproximação dos seus requisitos, com tratamento unificado e possibilidade de 

concessão incidental tanto das medidas cautelares quanto das satisfativas, 

previstas sob um mesmo título: “Das tutelas de urgência”. 

Assim, a reforma legislativa tratada neste artigo não resolverá todos os 

problemas do trâmite procedimental, mas apresenta grande contribuição para o 

alcance de um procedimento mais célere. É o primeiro passo para se afastar 

formalismos desnecessários e consagrar a simplificação do procedimento, 

alcançando resultados positivos sob uma nova visão do processo civil. 
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