
TÍTULO: TUTELAS PROVISÓRIAS DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE: A COLISÃO ENTRE
O INTERESSE A RAPIDEZ DO LITÍGIO E A PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE DEFESA DO RÉU
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: DireitoSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): FACULDADES INTEGRADAS DO VALE DO RIBEIRA - FIVRINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): MARCOS ANTONIO VIEIRAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): CAROLINE ALVES SALVADORORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): NARA MARIANO PEREIRA XAVIER REGOCOLABORADOR(ES): 



1 
 

RESUMO  

O presente artigo tem como objetivo a análise das tutelas provisórias 

urgentes em caráter antecedente, considerando, pontualmente, a colisão entre o 

interesse à rapidez do litígio e a preservação do direito de defesa do réu. 

Primeiramente, a fim de elucidar o tema ao leitor, o trabalho descreve de 

forma sucinta, a origem e evolução histórica das tutelas de urgência, desde tempos 

mais remotos, no direito romano, até chegarmos ao contexto atual do ordenamento 

jurídico brasileiro. 

Em seguida, são apresentados os conceitos, classificações e características 

das tutelas provisórias, com a finalidade de esclarecer as particularidades da 

aplicabilidade das referidas técnicas processuais presentes na Lei n.º 13.105, de 16 

de março de 2015, didaticamente conhecida como Novo Código de Processo Civil. 

Ademais, destaca-se a figura do réu e os mecanismos de defesa que a 

legislação coloca a sua disposição para se manifestar, frente a concessão das 

tutelas provisórias àquele que litiga em seu desfavor. 

E, por fim, o estudo e a análise, especificamente, quanto às tutelas 

provisórias urgentes em caráter antecedente e a problemática que envolve o tema 

proposto, trazendo à baila o debate, ante a apresentação dos requisitos e pontos 

relevantes reunidos no corpo da pesquisa sendo refutadas as falsas impressões, 

trazendo à luz a resposta ao questionamento: A concessão antecipada ou o 

acautelamento do pedido do autor em uma demanda judicial pode prejudicar a 

preservação do direito de defesa do réu? 

 

INTRODUÇÃO 

O interesse em avaliar os motivos e as consequências da utilização das 

tutelas provisórias de urgência na prestação jurisdicional, surgiu frente a percepção 

de situações em que a imediata atuação do Estado-Juiz, deferindo a medida 

pleiteada, tornou-se necessária para a efetivação do mandamento constitucional, em 

que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito, 

pois caso postergada, esvaziaria o sentido do pedido almejado pelo autor. 

 

OBJETIVO 

Analisar os efeitos da concessão de tutelas provisórias, pontuando as suas 

vantagens para celeridade processual e a rápida solução de conflitos, considerando  
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os princípios do contraditório e da ampla defesa, garantidos na Carta Magna.  

 

METODOLOGIA 

Para alcançar o objetivo proposto, tornou-se necessária uma acurada 

pesquisa doutrinária e jurisprudencial sobre o tema, sopesando os diversos 

posicionamentos existentes, bem como os resultados conquistados ao jurisdicionado 

para a efetiva garantia constitucional do acesso à Justiça.  

 

DESENVOLVIMENTO 

A preocupação com a celeridade para solução de conflitos remonta desde os 

tempos da Roma Antiga. O pretor, espécie de magistrado da época, utilizando-se da 

tutela interdital, antecipava a execução ou mandamento, mediante uma ordem 

liminar, com uma cognição sumária das afirmações do autor, se feitas conforme o 

édito. A ordem emanada podia ser proibitiva ou restitutiva e satisfazia imediatamente 

o desejo de proteção judicial (FONSECA, 2011). 

Dessa forma, o interdito era o instrumento manejado pelos romanos, com 

características do que hoje conhecemos como tutela de urgência, pois o pretor 

tomava as medidas necessárias para satisfação, de forma liminar, do pedido do 

autor, todas as vezes que o caso exigisse uma proteção de urgência, fosse ele de 

interesse público ou privado (CORSI, 2017). 

A utilização das tutelas provisórias de urgência no direito processual 

brasileiro, herdada dos interditos romanos, obedeceu a uma evolução que culminou 

com a edição da Lei n.º 13.105/2015, didaticamente conhecida como Novo Código 

de Processo Civil, que veio reorganizar o sistema de tutelas em cognição sumária. 

Verifica-se, dentre as novidades trazidas pelo novo Código, a possibilidade 

de utilização das tutelas provisórias fundadas em urgência ou em evidência, sendo 

esta a primeira subdivisão acerca do sistema de tutelas provisórias.  

Ademais, ocorreu a unificação a um mesmo regime geral, sob o nome de 

tutela provisória, a tutela cautelar e a tutela antecipada, que se sujeitavam a 

disciplinas formalmente diversas no Código de Processo Civil de 1973 (TALAMANI, 

2017). 

Desta forma, o novo Código de Processo Civil quebrou as estruturas antigas 

do Processo Civil brasileiro, mormente no que se refere à prestação de tutelas 

provisórias, satisfativas ou cautelares, que passaram a ser aplicadas por um 
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disciplinamento comum, contido no Livro V da Parte Geral, que estabelece regras 

aplicáveis aos processos em geral, de conhecimento ou de execução, mesmo nas 

ações de procedimento especial, em que há previsão de liminares específicas, 

pondo fim ao processo cautelar autônomo, bem como das conhecidas cautelares 

típicas e nominadas (DAMASCENO, 2016). 

As tutelas provisórias são classificadas quanto à sua natureza, em 

antecipadas ou cautelares; quanto à sua fundamentação, de urgência ou de 

evidência e; quanto ao momento, em antecedentes ou incidentais (GONÇALVES, 

2017). 

A tutela de natureza antecipada confere eficácia imediata ao direito em 

discussão, ou seja, antecipa os efeitos da tutela definitiva, o que se pretende 

alcançar ao final do processo e a de natureza cautelar, assegura e protege o direito 

requerido pelo autor, com uma providência que preserve a pretensão almejada 

(DIDIER JUNIOR; BRAGA; OLIVEIRA, 2016). 

 Quanto a fundamentação, será considerada de urgência, à luz do artigo 300 

do Código de Processo Civil, quando ocorrer elementos que evidenciem a 

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

Quanto à tutela provisória de evidência, pode-se verificar no artigo 311, do 

Código de Processo Civil, que o denominador comum de suas quatro hipóteses 

autorizadoras é a defesa inconsistente do réu, isto é, a tutela pode ser concedida 

pelo fato da defesa apresentada pela referida parte ser inconsistente ou que 

possivelmente o será (MARINONI; ARENHART; MITIDIERO, 2016). 

Com inspiração no direito francês, o conceito de defesa inconsistente abarca 

os conceitos de abuso de direto de defesa e manifesto propósito protelatório, como 

requisitos essenciais para a concessão da tutela de evidência, que por sua vez, não 

é fundada no perigo e nem em urgência. 

Sendo assim, a tutela provisória de evidência, trata-se de uma técnica 

processual que procura garantir a concretização do princípio da igualdade e da 

paridade de armas entre os litigantes, repartindo entre eles o ônus da demora 

processual. 

Quanto ao momento do pedido, antecedente é aquela formulada antes da 

apresentação do pedido principal, ou pelo menos, quando ainda não foi apresentado 

de forma completa e, incidental, é aquela formulada no bojo da ação, apresentada 

juntamente com o pedido principal ou em outro momento do andamento do 
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processo, podendo ser apresentada, inclusive, após a prolação da sentença ou 

acórdão, conforme o caso, no interregno recursal, antes do trânsito em julgado da 

decisão definitiva (DIDIER JUNIOR; BRAGA; OLIVEIRA, 2016). 

Importante destacar dois pontos da tutela provisória em caráter incidental: 

independe do pagamento de custas e não se sujeita a preclusão temporal. 

Dessa forma, o legislador proporciona ao jurisdicionado o manejo do referido 

instrumento processual sem criar obstáculos financeiros e temporais. 

A tutela provisória possui algumas características peculiares e basilares, 

que, inclusive, a identifica nominalmente, como a sumariedade da cognição e a 

provisoriedade de seus efeitos (DINAMARCO, 2016). 

Segundo Kazuo (WATANABE apud GONÇALVES, 2017), a cognição pode 

ser avaliada em dois aspectos, profundidade e extensão. A profundidade diz respeito 

ao grau de certeza, com que o juiz profere a sua decisão e a extensão refere-se à 

existência de limites das questões que podem ser examinadas no processo. 

Com relação a extensão, a cognição é plena, pois não há restrições quanto 

às matérias cognoscíveis pelo magistrado nas tutelas provisórias, haja vista, a lei 

conferir a ele poder geral para conceder a medida que entender ser a mais 

apropriada para a efetivação do direito pleiteado. 

Quanto a profundidade, a cognição é superficial, pois a decisão não é 

proferida com base na certeza da existência do direito, mas sim, na plausibilidade e 

verossimilhança do alegado, tendo em vista sua urgência. 

As tutelas de urgência e de evidência são caracterizadas pela 

provisoriedade, tendo em vista que os seus efeitos perduram por um tempo 

determinado, a saber, até o momento em que a decisão que as concedeu ser 

substituída ou revogada por uma decisão definitiva (THEODORO JUNIOR, 2016). 

Portanto, as tutelas provisórias de urgência e de evidência não estão 

sujeitas à coisa julgada material e nem à preclusão, assim como acontece com as 

decisões prolatadas em cognição exauriente (GONÇALVES, 2017). 

No que concerne ao direito de defesa do réu, os princípios do contraditório e 

da ampla defesa são garantias constitucionais fundamentais entabuladas na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1998, em seu artigo 5º, inciso LV. 

O contraditório, segundo o ministro Gilmar Ferreira Mendes, abarca três 

direitos: direito de informação, direito de manifestação e direito de ver seus 

argumentos considerados (MENDES, 2017). 
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O direito de informação refere-se à obrigatoriedade de o Estado-Juiz 

informar as partes dos atos praticados e das decisões tomadas no curso do 

processo; o direito a manifestação consiste em oportunizar aos sujeitos processuais 

a manifestação, oral ou escrita, sobre elementos jurídicos e fáticos do processo e; o 

direito de ver seus argumentos considerados, nada mais é do que, o dever de o 

magistrado conferir atenção e uma análise acurada sobre a manifestação da parte 

contrária, a fim de proferir sua decisão motivada, aceitando ou refutando, as 

alegações apresentadas (MENDES, 2017). 

É cristalina, portanto, a importância que o ordenamento jurídico pátrio dá ao 

princípio do contraditório, a fim de garantir que todos os sujeitos processuais 

participem ativamente do processo, cooperando entre si, para que se obtenha, ao 

final do procedimento, uma decisão de mérito justa e efetiva. 

Nesse contexto, ainda, importante ressaltar sobre o contraditório, o 

contraditório diferido, que ocorre quando o magistrado profere decisão sobre uma 

determinada matéria e depois intima a parte contrária para se manifestar, ou seja, a 

concessão de uma medida liminar (NUNES, 2013). 

Entende-se por decisão liminar, aquela que foi tomada no início do processo, 

antes da citação ou da oitiva da parte demandada. 

Desta forma, denota-se por liminar, um conceito estritamente cronológico, de 

algo que foi concedido no início, antes do comparecimento do réu. 

A previsão legal do deferimento liminar das tutelas provisórias de urgência 

encontra-se no artigo 300, § 2º, do Código de Processo Civil: “A tutela de urgência 

pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.” 

Quanto à tutela provisória de evidência, a previsão encontra-se no artigo 

311, parágrafo único, do mesmo diploma legal: “Nas hipóteses dos incisos II e III, o 

juiz poderá decidir liminarmente.”  

Sendo assim, a expressão “liminar” nada denota sobre a natureza da tutela 

provisória concedida, que por sua vez, pode ser satisfativa ou cautelar, conforme 

necessidade requerida para a obtenção do provimento final. (GONÇALVES, 2017). 

Desse modo, vale ressaltar que o uso da expressão “liminar” tem sido objeto 

de alguns equívocos, pois encontra-se na doutrina e na jurisprudência uma 

aplicação mais abrangente, em todo o tipo de concessão de tutelas provisórias, 

mesmo aquelas deferidas em estágios mais avançados do processo.  
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Portanto, as tutelas provisórias, de modo geral, excetuando-se as tutelas 

provisórias fundadas em evidência, previstas no artigo 311, incisos I e IV, podem 

conviver com as duas formas de contraditório, seja ele o tradicional ou o diferido, 

tendo em vista que o magistrado poderá conceder a tutela pretendida, antes ou 

depois da manifestação da parte contrária (NEVES, 2015).  

A legislação processual vigente, a fim de garantir a defesa da parte 

contrária, garantindo-lhe, dessa forma, o contraditório, prevê a possibilidade de 

interpor determinado recurso, de acordo com o momento e com a natureza da 

decisão que deferiu, denegou, modificou ou revogou a concessão da tutela 

provisória, de urgência ou de evidência, no caso concreto. 

Nesta esteira, a tutela provisória, quando concedida, denegada, modificada 

ou revogada por meio de decisão interlocutória, prolatada por juiz singular, poderá 

ser impugnada com o manejo do recurso de agravo de instrumento. 

Sendo o caso, em sede de sentença, o recurso apropriado para se interpor é 

a apelação, mas sem efeito suspensivo. Lembrando que, em regra, a apelação tem 

efeito suspensivo, e dessa forma, a sentença não produz efeitos enquanto não 

transitar em julgado às partes, e, no caso da interposição do referido recurso, deve-

se aguardar o seu regular julgamento na instância superior. Daí observa-se uma 

particularidade de a tutela provisória ser concedida no bojo da sentença, pois, 

especificamente, sobre ela, não haverá efeito suspensivo, tendo assim, eficácia 

imediata (DIDIER JUNIOR; BRAGA; OLIVEIRA, 2016). 

Nesta situação, o apelante, deverá aguardar o julgamento do recurso no 

juízo ad quem, para eventualmente, obter a revogação da tutela deferida no juízo a 

quo. 

Em sede recursal, quando a tutela provisória for concedida, confirmada ou 

revogada por decisão monocrática, proferida pelo relator, caberá agravo interno para 

o respectivo órgão colegiado. Neste caso, o relator pode exercer o juízo de 

retratação, e se, não o fizer, então caberá ao órgão colegiado ou turma julgadora 

analisar e julgar a decisão agravada. 

Ainda em sede recursal, contra acórdão que concede, confirma ou revoga a 

tutela provisória, caberá, para discutir o preenchimento dos pressupostos da 

concessão da medida, recurso especial (DIDIER JUNIOR; BRAGA; OLIVEIRA, 

2016). Nesta situação, não é cabível a interposição de recurso extraordinário, nos 

termos da Súmula n.º 735, do Supremo Tribunal de Justiça. 
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O recurso especial, de regra, tem a finalidade de assegurar a vigência, a 

aplicação e a unidade de interpretação da lei federal no Brasil (GONÇALVES, 2017).  

No caso, o objeto deste recurso será a análise referente a aplicação e a 

unidade de interpretação do Código de Processo Civil, quanto ao preenchimento dos 

pressupostos necessárias para a concessão das tutelas provisórias. 

No que concerne a celeridade processual, o legislador brasileiro inovou ao 

possibilitar um procedimento em cognição sumária em momento antecedente ao 

processo, nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, 

podendo ser o referido procedimento de natureza antecipada ou cautelar. 

A tutela provisória antecedente de natureza antecipada visa, antes mesmo 

do início do procedimento do pedido principal, antecipar os efeitos satisfativos que o 

autor só alcançaria ao final de uma cognição exauriente, já a tutela provisória 

antecedente de natureza cautelar tem como condão desenvolver uma preparação 

em relação à tutela satisfativa pretendida, ou seja, garantir o resultado útil do 

processo ou afastar o perigo de dano existente (MARINONI; ARENHART; 

MITIDIERO, 2016). 

Importante ressaltar, porém, que, ao analisar o pedido de tutela provisória 

antecipada, o magistrado deve observar com base em uma cognição sumária, 

mesmo que presentes a verossimilhança, a plausibilidade e a probabilidade; a 

possibilidade da reversão de seus efeitos, caso ocorra uma posterior revogação ou 

modificação da medida. 

Por outro lado, a doutrina e a jurisprudência encaram a irreversibilidade 

como um pressuposto, cuja obediência não é inexorável, haja vista a possibilidade 

da aplicação do princípio da proporcionalidade, que por sua vez, consiste na 

ponderação dos bens jurídicos conflitantes e na escolha por aquele que seja 

considerado mais importante para a sociedade (SOUZA, 2016). 

Sendo assim, a aplicação do princípio da proporcionalidade garante que o 

pressuposto da irreversibilidade não seja utilizado ao extremo, a ponto de inutilizar a 

tutela provisória antecipada, atenuando-o, a fim de que seja preservado o instituto. 

Dessa forma, o juiz verificará os riscos envolvidos para as partes, sopesando 

as consequências que advirão do deferimento ou indeferimento da tutela provisória, 

considerando ainda eventual desproporção entre os danos que poderão surgir. 

Muito embora, vale ressaltar que, se o deferimento da medida for 

irreversível, causando, por exemplo, dano patrimonial à contraparte, o juiz poderá 
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exigir e fixar ao requerente a prestação de caução, a fim de garantir o ressarcimento 

daquela, em caso de eventual revogação ou modificação da tutela. 

Ainda pensando na defesa do réu, o legislador ao editar o artigo 302, do 

Código de Processo Civil, preocupou-se com os danos que réu eventualmente 

pudesse sofrer como consequência do cumprimento das tutelas provisórias de 

urgência, atribuindo ao requerente a responsabilidade civil. 

A responsabilidade civil consiste na obrigação de indenizar pelos danos 

causados. A referida responsabilidade é objetiva, o que quer dizer que o requerente, 

independentemente da aferição de culpa, deverá ressarcir os danos que a parte 

adversa suportou em consequência do deferimento da tutela provisória e estes 

serão liquidados nos próprios autos, no entanto, deverão ser comprovados pela 

parte adversa, demonstrando a sua extensão (GONÇALVES, 2017). 

 

CONCLUSÃO 

Pode-se concluir que, de fato, as tutelas provisórias de urgência e de 

evidência são mecanismos que trouxeram celeridade processual para que a 

pretensão judicial pleiteada seja alcançada com grande efetividade e celeridade. 

Em decorrência de uma cultura judicializadora da sociedade brasileira para 

resolução de conflitos, o Estado-Juiz não tem suportado a grande demanda de 

questões levadas ao seu conhecimento, para que assim sejam tomadas as medidas 

necessárias para a pacificação social. 

Estes procedimentos provisórios, decididos em cognição sumária, em que 

estão presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito, concedidos 

ao requerente, com a finalidade de afastar o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo integram as ações estatais, que a sociedade ansiava para, de forma 

prática, ver resultados mais expressivos emanados do Poder Judiciário.  

As tutelas provisórias de urgência nas naturezas antecipada e cautelar, mais 

especificamente, em caráter antecedente, são uma proposta de simplificar ainda 

mais o procedimento objetivando o interesse à rapidez do litígio. 

É cediço, portanto, que toda vez que a urgência for a nota primordial no caso 

concreto, o profissional, operador do direito, a fim de proteger os interesses de seu 

constituinte, deverá utilizar-se de tais mecanismos, em qualquer tipo de processo ou 

procedimento judicial, especialmente, quando não houver uma previsão específica 

para a situação, tendo em vista a sua generalidade. 
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Por outro lado, a nota dissonante, e não menos importante, ficou 

demonstrada que, restou preservado o direito de defesa da contraparte. 

Pode-se constatar, claramente, nas linhas deste artigo que, o legislador 

preocupou-se em resguardar o direito de defesa da parte adversa, alicerçado no 

princípio do contraditório. 

Apesar de, o direito ao contraditório não aparecer na ordem tradicional, em 

grande parte dos casos, este permanece resguardado no contraditório diferido e, 

com esta manifestação sobre a medida concedida, se assim entender o magistrado, 

poderá ser revogada ou modificada. 

Ademais, preservam-se à parte adversa, os mecanismos recursais para 

atacar as decisões que concedem ao requerente a tutela provisória, como visto, 

dependendo do momento de sua concessão: o agravo de instrumento, a apelação, o 

agravo interno e o recurso especial, sem a exclusão de outros meios de defesa, 

como a impugnação e a contestação. 

Ainda, com vistas a preservação dos direitos da parte adversa, o magistrado, 

ao julgar o pedido do requerente da tutela provisória, indeferirá nos casos que não 

for possível a irreversibilidade dos seus efeitos, ao status quo ante, analisando, 

quando necessário, firmado no princípio da proporcionalidade, ponderando os bens 

jurídicos conflitantes. 

Para prevenir-se ainda, de eventuais prejuízos causados pela concessão da 

tutela provisória, o magistrado pode determinar e fixar a prestação de caução, para 

que, em caso de revogação ou modificação da medida, possa ser revertida essa 

garantia à parte prejudicada, a fim de indeniza-la de eventual dano. 

E, por fim, independente do ressarcimento de despesas processuais, bem 

como da condenação em perdas e danos, em caso de o requerente promover o 

litígio usando de má-fé, caberá ainda a responsabilidade civil, sob análise objetiva, 

nos casos previstos em lei, a fim de indenizar eventuais prejuízos. 

Destarte, a colisão entre o interesse à rapidez do litígio e a preservação do 

direito de defesa ao réu, foi sopesada pelo legislador infraconstitucional, com base 

nos princípios constitucionais, especialmente, da inafastabilidade da apreciação do 

Poder Judiciário e do contraditório, entre outros, garantindo aos sujeitos processuais 

e a sociedade em si, o devido processo legal, com a efetiva, célere e esperada 

resposta judicial. 
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