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1. RESUMO 

A Lei nº 13.105/2015, a qual instituiu o novo CPC, traz proposta à realidade jurídica 

que vivemos, pois, o foco central de sua concepção foi adequar-se à realidade do 

processo digital e prezar pela eficácia do princípio da celeridade processual. Dentre 

as novidades introduzidas, optou-se pelo estudo da tutela provisória de urgência. O 

que se pretendeu foi realizar uma análise das espécies cautelar e antecipada, sua 

natureza provisória e aplicabilidade. Os legisladores sempre se preocuparam com 

garantir ao jurisdicionado proteção rápida e eficaz quando houvesse risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação a um direito e isto se conseguia com o uso das 

cautelares e das antecipatórias, que se caracterizavam pela urgência e 

provisoriedade. O novo CPC sistematizou a tutela provisória, que não se confunde 

com a tutela final entregue ao titular da pretensão deduzida em juízo; ela não 

oferece a solução dos conflitos, mas assegura essa solução, que com o trânsito em 

julgado, torna-se imutável. A tutela provisória não se torna definitiva, já que sua 

função não é compor definitivamente a lide; mas sua existência e eficácia estão 

atreladas à obtenção da tutela final definitiva. O novo gênero tutela provisória de 

urgência subdivide-se em cautelar e antecipatória. Inseriu-se também no mundo 

jurídico a estabilização da demanda na tutela antecipada antecedente, que mereceu 

enfoque neste trabalho. A escolha do tema justificou-se por sua atualidade e pela 

escassez de literatura pertinente. Utilizou-se como referencial metodológico a 

pesquisa doutrinária em obras jurídicas, artigos e publicações jornalísticas, própria 

para estudos no campo das ciências jurídicas. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O Estado protege interesses em conflito utilizando duas técnicas distintas: o 

conhecimento (quando define a vontade da lei resolvendo situação de conflito) e a 

execução (que efetiva essa vontade). Essas atividades realizam a missão atribuída 

ao processo, instrumento de concretização da tutela jurisdicional. Mas duas forças 

opostas atuam sobre o processo: uma, que requer solução rápida para o conflito e 

outra, que impõe delonga para que se possa concretizar o contraditório e a ampla 

defesa. Dada a complexidade das demandas, que exige dilação probatória, nem 

sempre se pode obter a tutela jurisdicional com a celeridade desejada. 
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A necessidade de uma tutela de urgência liga-se à impossibilidade de se dar 

solução rápida às situações de conflito; representa remédio contra os perigos que a 

demora na entrega da prestação jurisdicional pode acarretar. Traços característicos 

dessa tutela são a sumariedade e a provisoriedade. Quer sob o rótulo de tutela 

cautelar, ou satisfativa antecipada, o dano que a prestação tardia provoca pode ser 

driblado se o Judiciário, presentes determinados requisitos, liminarmente entrega a 

prestação urgente solicitada, fundamentando-a em cognição sumária, superficial. 

Fundada na demonstração do perigo de dano e na plausibilidade do direito 

afirmado, a tutela de urgência é provisória no sentido de que à luz de novos 

elementos fático-probatórios confirmar-se-á em prestação final definitiva, com 

cognição exauriente. Mas o período de eficácia da decisão proferida sob essa 

rubrica é limitado: enquanto útil para resguardar os direitos será conservada e, não 

mais necessária, a qualquer momento será revogada pelo juiz.  

 Essa característica inspirou o legislador a adotar a expressão provisória para 

designar a prestação que assegura a efetividade da tutela final, calcada em 

cognição exauriente; ela não constou dos anteprojetos que tramitaram desde 2010 

nas Casas Legislativas, tendo sido introduzida no texto final, quando em 

sistematização da matéria, escolheu-se o critério da provisoriedade para definir o 

gênero de que são espécies as tutelas de urgência e de evidência, ali contempladas. 

 A tutela de urgência abrange a tutela cautelar e a antecipação da tutela. Estas 

compõem o conjunto de medidas adotadas pelo juiz com base em juízo de 

conhecimento sumário e, em face de uma situação de direito substancial de risco 

iminente visam assegurar, ou o resultado útil e eficaz de processo cognitivo ou 

executório principal, ou entregar antes da resolução final da lide, o bem da vida 

postulado a quem aparentemente possui esse direito. 

A tutela antecipada consiste em o juiz conceder no início do processo a 

resolução do mérito, através de decisão interlocutória. Visa a garantir o direito até 

que a demanda acabe com sentença ou acórdão, os quais passarão a surtir efeitos, 

fixando ou não os antecipados. Cássio Scarpinella Bueno (2009, p. 9) a caracteriza: 

“A chamada “tutela antecipada” deve ser entendida como a possibilidade da 

precipitação da produção dos efeitos práticos da tutela jurisdicional”. 
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A tutela cautelar, ao contrário, é um processo acessório, que tem por objetivo 

assegurar o resultado de outro processo, principal, proposto após a concessão da 

liminar, afastando uma situação de ameaça aos seus resultados. 

Imprescindíveis para a concretização do direito-garantia fundamental de 

acesso à Justiça, ambas foram inseridas como subespécies da tutela provisória de 

urgência, podendo ser concedidas de forma antecedente ou incidental ao pedido 

principal, no mesmo processo em que este foi postulado. E dentro dessa sistemática 

legislativa inseriu-se a estabilização da demanda na tutela antecipada antecedente, 

o que quer dizer, a tutela satisfativa antecedente pode ter seus efeitos estabilizados 

se o réu não se opuser expressamente, interpondo o competente recurso, ainda em 

cognição sumária. Deferida liminarmente e restando sem impugnação, após a 

efetivação integral o juiz extinguirá o processo, conservando a decisão concessiva 

sua eficácia e o processo será extinto. Marcus Vinicius Rios Gonçalves (2015, p. 31) 

esclarece: “o processo será extinto, mas a tutela satisfativa continuará em vigor, 

estável, não podendo mais ser revogada de imediato pelo juiz. Ela sobrevive à 

extinção do processo e continuará produzindo efeitos”.  

Para não ver estabilizada a tutela provisória e extinto o processo, é o réu 

obrigado a interpor recurso contra a decisão que concedeu tal tutela? Como 

interpretar essa previsão? Outras formas de impugnação, como a contestação, 

teriam o condão de impedir essa estabilização?  

Inegável a relevância deste estudo, já que tutela de urgência e estabilização 

da demanda no contexto da tutela satisfativa antecedente apresentam-se como 

assuntos instigantes. No título do trabalho está estampado o escopo temático e o 

objetivo: sintetizar o quanto já se escreveu sobre a tutela provisória, na espécie 

tutela de urgência e, em especial, buscou-se a razão para a criação do novo 

instrumento. Utilizou-se como referencial metodológico a pesquisa doutrinária, 

própria para estudos no campo das ciências jurídicas, com emprego em especial 

dos métodos comparativo, fenomenológico-hermenêutico e dedutivo. 

 

3. OBJETIVOS 

A nova sistematização denominou tutela provisória aquela prestada pelo 

Estado nas situações de urgência. A pesquisa teve por objetivo estudar a tutela 
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provisória, na subespécie urgência, procedendo-se incursão no novo texto legal para 

caracterizá-la, bem como as suas espécies. Tendo o legislador inserido nesse 

contexto a denominada estabilização da demanda, buscou-se a razão para a sua 

criação, qual será sua aplicação nos casos concretos e se virá resolver a crise do 

Judiciário que almeja pela efetividade de suas decisões. 

 

4. METODOLOGIA  

Para o estudo da tutela provisória de urgência no novo CPC, que abrangeu a 

questão da necessidade de a legislação contemplar tais espécies de tutelas como 

forma de garantir a economia processual e a celeridade na entrega da prestação 

jurisdicional procedeu-se coleta e estudo de artigos doutrinários e jornalísticos de 

processualistas. O pesquisador discorreu sobre as espécies de tutela cautelar e 

antecipada, estudou as inovações procedimentais e a figura da estabilização da 

tutela antecipada antecedente. Utilizou como referencial metodológico a 

investigação científica e a pesquisa doutrinária, própria para estudos no campo das 

ciências jurídicas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 Tutela jurisdicional significa, a um só tempo, o tipo de proteção pedida ao 

Estado e os efeitos práticos dessa proteção. Já o procedimento, pode levar à 

prestação da tutela definitiva fundada em cognição exauriente ou da tutela provisória 

fundada em cognição sumária. É exauriente, se prestada em procedimento em que 

as partes são ouvidas, ou têm oportunidade disso e a decisão se funda em quadro 

probatório tão completo quanto possível; é tutela definitiva e idônea à formação da 

coisa julgada, compreendendo as sentenças obtidas no procedimento comum. É 

sumária, se apenas uma das partes tem oportunidade de se manifestar e há 

incompletude do material probatório; é tutela provisória e inidônea à formação da 

coisa julgada, compreendendo as tutelas provisórias de urgência e evidência. 

A tutela provisória pode ou não depender do perigo de dano, o que quer dizer, 

pode ou não ter a urgência como característica fundamental. Quando se leva em 

consideração o perigo de dano, tem-se a tutela provisória de urgência; se se analisa 

apenas a verossimilhança do direito afirmado a tutela é de evidência. 
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A tutela de urgência é gênero da qual são espécies a cautelar e a 

antecipatória (satisfativa). São concedidas com base em juízo de cognição sumária 

e em face de situação de direito substancial de risco iminente ou atual, para 

assegurar o resultado útil e eficaz do processo cognitivo ou executório principal, ou 

até mesmo entregar de imediato, o bem da vida postulado, àquele que 

aparentemente possui tal direito e corre perigo de não poder usufruí-lo. 

O novo CPC trata da tutela provisória nos artigos 294 a 311 e, apesar de 

parecer que o instituto sofreu apenas uma realocação, se comparado ao CPC 

revogado, o legislador inovou, reorganizando todo o instituto.  

No primeiro caso (urgência), deve o requerente sempre demonstrar a 

existência de periculum in mora. No segundo (evidência), a parte não precisa provar 

que a demora na concessão do provimento possa causar danos, bastando que 

produza prova robusta do direito que afirma ter.  

Segundo o Vocabulário Jurídico de Plácido e Silva (2012, p. 573/1443), 

urgência vem do “latim urgentia, de urgere (urgir, estar iminente), exprime a 

qualidade do que é urgente, isto é, é premente, é imperioso, é de necessidade 

imediata, não deve ser protelado sob pena de provocar ou ocasionar um dano ou um 

prejuízo, e evidência do “latim evidens (claro, patente), é vocábulo que designa, na 

terminologia jurídica, tudo que está demonstrado, que está provado, ou que é 

convincente, pelo que se entende digno de crédito ou merecedor de fé”.  

Assim, urgência traduz a exigência imposta pelo legislador do fumus boni iuris 

e do periculum in mora. Evidência, por sua vez, independe da demonstração do 

perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e há apenas nas hipóteses 

em que “o fato está exuberantemente provado”.  

Nas disposições gerais vê-se que a tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência e que a tutela de urgência será cautelar ou antecipada, 

podendo ser concedida em caráter antecedente ou incidental. A tutela provisória 

conservará sua eficácia na pendência do processo, mas poderá a qualquer tempo 

ser revogada ou modificada e salvo decisão judicial em contrário, conservará a sua 

eficácia também na suspensão do processo. O juiz poderá determinar as medidas 

que considerar adequadas para sua efetivação, observadas as normas referentes ao 

cumprimento provisório da sentença, no que couber. Na decisão que conceder, 
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negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz deverá motivar seu 

convencimento de modo claro e preciso. Ela será requerida ao juízo da causa, se 

esta for incidental e, se antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido 

principal; 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. 

 

5.1 Tutela provisória de urgência: antecipada e cautelar 

A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou antecipatória, fundando-

se em requisito comum que é o perigo na demora, no sentido mais amplo, ainda que 

cada uma se volte para uma aspiração específica.  

A primeira presta-se a  acautelar uma pessoa ou coisa eliminando o risco de 

infrutuosidade da tutela jurisdicional principal; a  tutela cautelar é meramente 

instrumental, atrelada a um processo principal agora denominado processo único e, 

em razão disso, não satisfaz concretamente a pretensão do autor, mas apenas 

assegura através de medidas concretas o resultado útil e eficaz do provimento 

definitivo. Assim, se o processo é considerado instrumento da jurisdição, no cautelar 

é instrumento do instrumento. É proteção que, devido à urgência estabelecida por 

situações especiais, deve tutelar apenas a aparência do direito colocado em estado 

de risco de dano iminente; ela se justifica porque o juiz não tem meios de averiguar 

se o direito que a parte diz que existe realmente existe. 

A segunda, antecipatória, procura satisfazer fática e antecipadamente uma 

situação de direito substancial que não pode esperar até o pronunciamento final. O 

juiz, antes de completar a instrução e o debate, antecipa uma decisão de mérito, 

dando provisório atendimento ao pedido, no todo ou em parte. A tutela antecipada é 

o provimento que defere provisoriamente o pedido inicial, no todo ou em parte, com 

força de execução. A antecipação consiste na possibilidade de concessão, mediante 

restritos requisitos, daquilo em que poderá redundar a sentença, delimitando, tanto 

quanto possível, o uso por parte do réu da dinâmica arrastada do processo. 

Entretanto, no tocante ao sentido estrito do perigo na demora, Marinoni e 

Mitidiero (2010, p. 107) fazem uma distinção entre o requisito da urgência na tutela 

cautelar (risco de dano irreparável ou de difícil reparação) e na tutela satisfativa 
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(perigo na demora da prestação jurisdicional). A tutela de urgência só será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ao resultado útil do processo, o que a doutrina chama de fumus boni 

iuris e periculum in mora, respectivamente.  

Para a concessão desta tutela de urgência o magistrado poderá exigir caução 

real ou fidejussória idônea para ressarcimento dos danos, que pode ser dispensada 

se a parte é economicamente hipossuficiente. Poderá ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia e, mesmo quando demonstrado o fumus boni iuris e o 

periculum in mora, poderá não ser concedida, tendo em vista a hipótese de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Cabe lembrar ainda, que a parte responderá 

pelo prejuízo que causar à parte adversa e esta indenização será liquidada nos 

mesmos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. 

 

5.2 Da tutela provisória de urgência antecipada  

Na tutela provisória antecipada requerida em caráter antecedente é permitido, 

na petição inicial, apresentar-se apenas o requerimento da tutela antecipada e a 

indicação do pedido de tutela final, junto da exposição da lide e do direito que se 

busca realizar, além de demonstrar o perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Concedida, o autor deverá aditar a petição inicial, nos mesmos autos, 

complementando-a com sua argumentação, juntando novos documentos e 

confirmando o pedido de tutela final; o réu será citado e intimado para comparecer à 

audiência de conciliação ou de mediação, que não restando frutífera poderá ensejar 

contestação. Caso o autor não adite a inicial, o processo será extinto sem resolução 

do mérito. O autor deverá indicar na petição inicial o valor da causa, o qual deve 

levar em consideração o pedido da tutela final e indicar, ainda, que pretende gozar 

do benefício da estabilização.  

 

5.3 Estabilização da tutela provisória de urgência antecipada requerida em 

caráter antecedente 

O novo CPC traz uma novidade: a estabilização da tutela provisória de 

urgência antecipada, quando requerida em caráter antecedente.  
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Segundo Marcus Vinicius Rios Gonçalves (2015, p. 60) o instituto “(...) foi 

incorporado ao nosso ordenamento por influência do sistema processual italiano, 

com a finalidade de tentar solucionar mais rapidamente o conflito, quando não há 

oposição do réu à medida”; assim, a tutela antecipada concedida se tornará estável 

se a decisão concessiva não sofrer interposição de recurso. Caso não seja 

interposto o recurso, a decisão será estabilizada e o processo extinto. 

Parece-nos, no entanto, que qualquer atitude do réu que se contraponha à 

estabilização (como a apresentação da contestação, por exemplo), ou a 

manifestação do réu para que seja designada a audiência de tentativa de mediação 

ou conciliação, serão capazes de impedir a referida estabilização.  

Por tornar-se estável, a decisão continuará surtindo seus efeitos até que seja 

revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito, fruto de nova ação que 

poderá ser demandada por qualquer das partes, no prazo de 02 (dois) anos 

contados da ciência da decisão que extinguiu o processo. As partes poderão 

requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a tutela antecipada 

antecedente, para extrair cópias que instruirão a petição inicial, a qual deverá ser 

proposta no juízo que a concedeu. Quando estabilizada, a decisão não fará coisa 

julgada, mas essa estabilidade só será afastada por decisão que a revir, reformar ou 

invalidar em nova demanda.  

Como o novo Código expressamente prevê que a decisão proferida em 

cognição superficial não faz coisa julgada material, forçoso será também concluir, 

que nada obsta que, após o prazo de 02 anos, a parte prejudicada ingresse com 

demanda a fim de discutir o mesmo bem da vida. Não poderá rever a tutela 

provisória dada e estabilizada, mas poderá ajuizar nova ação autônoma com 

idêntico conteúdo e, aí sim, haverá sentença com trânsito em julgado.  

 

5.4 Da tutela provisória de urgência cautelar  

A tutela provisória de urgência cautelar requerida em caráter antecedente é 

aquela que se projeta no futuro, assegurando que a tutela definitiva não se torne 

inútil, em razão do tempo transcorrido até a efetiva satisfação do direito material.  

Sendo assim, a petição inicial da ação deverá trazer a lide e seu fundamento, 

com a exposição sumária do direito que se pretende assegurar e demonstrar o 
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perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Concedida a liminar, o réu 

será citado para contestar e indicar as provas que pretende produzir. Não 

contestada, os fatos alegados serão presumidos aceitos pelo réu e o juiz decidirá e, 

se contestado, prosseguirá a demanda em procedimento comum. Efetivada a tutela 

cautelar, o pedido principal será formulado em 30 (trinta) dias, nos mesmos autos; 

importante lembrar que o autor pode formular o pedido principal com o cautelar e o 

mesmo ocorre com a causa de pedir, a qual poderá então ser aditada. 

Apresentado o pedido principal, serão intimadas as partes para audiência de 

conciliação ou mediação, por seus advogados ou pessoalmente, sem nova citação 

do réu; restando infrutífera a autocomposição, abre-se prazo para contestação. 

A eficácia da tutela cautelar concedida em caráter antecedente cessará 

quando o autor não apresentar o pedido principal no prazo legal, quando não 

efetivada no prazo de 30 (trinta) dias, ou quando julgado improcedente o pedido 

principal ou extinto sem resolução de mérito o processo; cessada a eficácia da tutela 

cautelar por qualquer motivo, será vedado à parte renovar o pedido, salvo sob novo 

fundamento. O indeferimento da tutela cautelar não impede que a parte formule o 

pedido principal, nem interfere no julgamento deste, salvo na hipótese em que o 

indeferimento tenha sido em razão de decadência ou de prescrição. 

 

6. RESULTADOS 

 No novo CPC, a tutela provisória tratada de forma mais organizada merece 

aplausos, bem como a extinção do processo cautelar autônomo e das cautelares 

nominadas do CPC/1973; a denominação do instituto é mais coerente, ou seja, 

tutelas de urgência e de evidência são concedidas após cognição sumária, 

superficial e, portanto, provisórias; a concessão e processamento das tutelas de 

urgência cautelar e satisfativa estão unificadas em uma única disciplina e nessa 

unificação, possuem os mesmos requisitos (plausibilidade do direito e risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação) e procedimento (antecedente ou incidental); 

ambas estão incluídas no poder geral de cautela e devem ser concedidas mediante 

decisão fundamentada e atacadas por agravo de instrumento. A uniformização 

promove a simplificação do procedimento dessas modalidades de tutela, conferindo 
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maior celeridade e efetividade à prestação da tutela jurisdicional do direito e, 

consequentemente maior economia processual. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O novo CPC sistematizou a tutela provisória e unificou os requisitos de 

concessão das tutelas de urgência: o que efetivamente definirá a espécie de tutela 

de urgência a ser aplicada no caso concreto será a finalidade que se busca, ou seja, 

se for satisfazer o direito subjetivo a fim de eliminar risco de perecimento ou dano ao 

mesmo, se tratará de tutela satisfativa e, se for acautelar estado de pessoa ou coisa 

a fim de garantir o resultado útil de outro processo, tratar-se-á de tutela cautelar.  

A criação do instituto da estabilização da tutela provisória de urgência 

antecipada requerida em caráter antecedente, que torna eficaz a decisão não 

recorrida quando a parte contrária não a impugnar, adquirindo estabilidade, veio 

atender expectativa dos operadores do Direito, que precisam de resposta definitiva, 

ainda que fundada em cognição sumária. Sendo assim, a sistematização da tutela 

provisória no Brasil é de suma relevância para a prática processual civil e ensejará 

muita discussão no decorrer da vigência do novo CPC, mas poderá contribuir e 

muito para a efetivação do processo e do amplo acesso à ordem jurídica justa. 
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