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1. FUNDAMENTOS DAS TUTELAS PROVISÓRIAS

Inicialmente, importante destacar que a urgência e a evidência são hipóteses de fun-
damento das tutelas provisórias, conforme explicado na rodada anterior. A tutela de urgência 
vai ocorrer quando o magistrado conceder uma tutela provisória fundamentada no perigo de 
dano ou risco ao resultado útil do processo. Por outro lado, na tutela de evidência o magistra-
do fundamenta a tutela provisória em uma das causas elencadas no art. 311 do CPC, as quais 
não dependem da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

Art. 294.  A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evi-
dência.

FUNDAMENTOS DA TUTELA PROVISÓRIA

Urgência Evidência

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.

Art. 311.  A tutela da evidência será concedi-
da, independentemente da demonstração 
de perigo de dano ou de risco ao resultado 
útil do processo, quando:
I - ficar caracterizado o abuso do direito de 
defesa ou o manifesto propósito protelatório 
da parte;
II - as alegações de fato puderem ser compro-
vadas apenas documentalmente e houver 
tese firmada em julgamento de casos repeti-
tivos ou em súmula vinculante;
III - se tratar de pedido reipersecutório funda-
do em prova documental adequada do con-
trato de depósito, caso em que será decreta-
da a ordem de entrega do objeto custodiado, 
sob cominação de multa;
IV - a petição inicial for instruída com prova 
documental suficiente dos fatos constitutivos 
do direito do autor, a que o réu não oponha 
prova capaz de gerar dúvida razoável.

Para facilitar a compreensão, seguem as classificações que são dadas com mais fre-
quência às tutelas provisórias: 
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2. TUTELA DE URGÊNCIA E SEUS REQUISITOS

2.1 REQUERIMENTO

O requerimento não é um requisito expresso no Código de Processo Civil, por essa 
razão, há uma controvérsia na doutrina se ele realmente seria um requisito para a concessão 
de tutelas provisórias de urgência. Ademais, o CPC também não prevê a hipótese de concessão 
de tutela de urgência de ofício pelo magistrado, ao mesmo tempo que também não há vedou. 

Por essa razão, persiste a controvérsia quanto à necessidade de requerimento, polê-
mica que vem desde o Código de Processo Civil de 1973. Cássio Escarpinella Bueno é um dos 
autores que advogam em favor da concessão de tutela de urgência de ofício pelo magistrado. 
Conforme sua doutrina, advém do próprio poder geral de cautela do magistrado o poder para 
concessão de tutela de urgência caso verifique que seus requisitos estejam demonstrados nos 
autos. É dever do magistrado buscar a concessão de uma tutela satisfativa às partes, logo, esse 
poder advém da própria sistemática do Código de Processo Civil. 

Em contrapartida, Marcus Vinícius Gonçalves, Nelson e Rosa Nery entendem pela 
necessidade de pedido expresso pela parte para que a medida seja concedida. Contudo, ain-
da reconhecem a possibilidade de, em se tratando de direitos indisponíveis e em hipóteses 
excepcionais, o juiz conceder a tutela de urgência de ofício. Contudo, tratando-se de direitos 
disponíveis, não caberia ao magistrado agir de ofício. 

A segunda corrente, entendendo pela necessidade de requerimento, é tese com 
mais popularidade na doutrina e na jurisprudência. 

E o Ministério Público?
Atuando como autor da ação → poderá, livremente, requerer tutela de urgência.
Atuando como fiscal da lei → controvérsia, mas, conforme Marcus Vinícius Gonçalves, poderá 
também postular a medida, visto que o direito discutido no processo demanda cuidado es-
pecial que justifica a intervenção do parquet.

2.2 PROBABILIDADE DO DIREITO

Caberá à parte demonstrar ao magistrado a probabilidade do seu direito, isto é, que 
aparenta ser a titular do direito que está sendo discutido em juízo e que se apresenta em risco. 
A cognição do magistrado na análise desse requisito será sempre sumária, superficial, por isso 
se fala apenas em probabilidade do direito e em fumaça do bom direito (fumus boni juris). 

Destaca-se que a análise desse requisito pode ter a sua intensidade modificada, a 
depender da gravidade da urgência, visto que o fumus boni juris não pode ser analisado isola-
damente, mas em conjunto com o periculum in mora, sob a luz do princípio constitucional da 
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proporcionalidade. Em um caso de extrema urgência, que envolva risco de vida, por exemplo, 
poderia o magistrado conceder uma tutela de urgência independentemente da oitiva da outra 
parte, o que postergaria o contraditório e mitigaria a probabilidade do direito do postulante, 
visto que a outra parte ainda não teria se manifestado quando ao direito alegado. 

2.3 PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO

É o requisito da tutela de urgência por excelência. Não há tutela de urgência se ela 
não estiver necessariamente fundamentada no perigo de dano ou risco ao resultado útil do 
processo. As tutelas de evidência, por outro lado, não são fundamentadas na urgência, mas nas 
hipóteses taxativamente previstas em lei. 

Assim como é a regra geral nas tutelas provisórias, a análise do periculum in mora 
também será feito por meio de uma cognição superficial, bastando a existência de um receito 
fundado de um risco atual ou iminente. É desnecessária a certeza do risco. 

2.4 NÃO REVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA

Este requisito é previsto no art. 300, §3º, do CPC: 

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. 
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 
quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A irreversibilidade não diz respeito ao provimento jurisdicional, visto que o magis-
trado sempre possuirá o poder para rever a decisão que concedeu a tutela requerida, em razão 
da provisoriedade ser da própria natureza das tutelas provisórias, mas da reversibilidade dos 
efeitos produzidos pela decisão.

A revogação da decisão deve ocorrer em situações nas quais seja possível o retorno 
à situação de fato existente antes da sua tomada (status quo ante). Contudo, essa regra não é 
absoluta. Uma exceção apontada pela doutrina é a chamada irreversibilidade recíproca, que 
consiste na situação em que, seja negando ou concedendo o pedido de tutela de urgência, o 
magistrado irá sempre criar uma situação irreversível para alguma das partes. 

No caso, por exemplo, de um autor hipossuficiente econômico que precise com ex-
trema urgência de um medicamente de altíssimo custo, sob risco de perder sua vida. Caso o 
magistrado denegue o pedido de fornecimento do medicamento, o autor irá falecer, situação 
irreversível. Por outro lado, concedendo a tutela de urgência, o réu não terá como reaver o valor 
pago pelo medicamente de alto custo, porquanto o autor não tem condições financeiras para o 
ressarcimento. 
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Em hipóteses de irreversibilidade recíproca como a mencionada, o magistrado deve-
rá ter como norte o princípio da proporcionalidade, determinando a proteção do interesse que 
for mais relevante e afastando o risco mais grave. Conforme enunciado 25 da Escola Nacional 
de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM): 

A vedação da concessão de tutela de urgência cujos efeitos possam ser 
irreversíveis (art. 300, § 3º, do CPC/2015) pode ser afastada no caso con-
creto com base na garantia do acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CRFB).

2.5 CAUÇÃO

É uma contracautela necessária para o caso de a tutela de urgência ser revogada ou 
perder a sua eficácia. Uma tutela provisória concedida em cognição sumária sempre corre o 
risco de ser revogada e causar danos, por isso, o CPC impõe essa obrigação para facilitar a re-
paração de eventuais danos. 

Art. 300.  § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, con-
forme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os 
danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispen-
sada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

Não obstante, o próprio dispositivo faz a ressalva para os casos de hipossuficiência 
econômica, pois não há razoabilidade em exigir caução de quem não tem condições de prestá-
-lo, sob pena de violar a garantia do acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CRFB).  

2.6 RESUMO ESQUEMATIZADO

REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA

Requerimento

Controvérsia na doutrina
- Posição majoritária → necessário requeri-
mento
- Posição minoritária → pode ser concedido 
de ofício

Elementos que evidenciem a probabilidade 
do direito Fumus boni juris

Perigo de dano ou risco ao resultado útil do 
processo Periculum in mora

Não irreversibilidade dos efeitos da tutela 
de urgência antecipada Exceção: irreversibilidade recíproca

Caução Exceção: hipossuficiência
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3. TUTELA DE EVIDÊNCIA E SEUS REQUISITOS

A tutela de evidência será deferida nas hipóteses previstas em lei, as quais prescin-
dem da demonstração de urgência. O objetivo do legislador ao criar a tutela de urgência foi 
principalmente modificar o ônus da demora do processo. 

Com frequência é o autor quem tem o seu direito violado e precisa procurar o Poder 
Judiciário para fazer valer o seu direito, deste modo, é o principal prejudicado com a demora 
da marcha processual. O réu, por outro lado, com frequência não tem interesse pela rápida so-
lução do litígio, chegando a utilizar recursos protelatórios para adiar ou evitar a reparação de 
eventuais danos provocados. 

Deste modo, o Código de Processo Civil estabeleceu algumas hipóteses em que, 
preenchidos os requisitos, o juiz pode transferir para o réu o ônus da demora proferindo uma 
tutela provisória. Importante destacar que o juiz pode deferir a tutela que achar mais adequa-
da, independentemente da sua natureza, seja ela satisfativa ou cautelar. Conforme exemplo 
do professor Marcus Vinicius Rios Gonçalves: 

Imagine-se que, em ação de cobrança, o juiz verifique que o réu abusa 
do direito de defesa ou revela manifesto intuito protelatório (art. 305, I, 
do CPC). Ele poderá, conforme o caso concreto, ferir tutela satisfativa, 
já determinando que o réu faça o pagamento, e permitindo o cumpri-
mento provisória da decisão; ou pode entender que o mais adequado 
é determinar uma providência cautelar, como o arresto de bens para a 
garantia de futura execução.

RELEMBRANDO!

Tutela cautelar
Garante o processo, assegurando a eficácia do resultado e evitando 
que o processo se torne inútil. Não satisfaz o direito do autor, mas 
garante que possa ser satisfeito em algum momento

Tutela satisfativa

Concede eficácia imediata à tutela definitiva, conferindo ao magis-
trado o poder-dever de conceder antecipadamente ao autor aquilo 
que somente seria determinado na sentença de mérito, ao final do 
processo

3.1 REQUERIMENTO

Aqui ocorre o mesmo caso da tutela de urgência. Há certa controvérsia doutrinária 
quanto a possiblidade de requerimento, prevalecendo que depende do requerimento da par-
te. Nesse caso, ainda mais razoável a necessidade de requerimento, visto que não há situação 
de risco como a tutela de urgência, diminuindo a necessidade de uma atuação oficiosa do ma-
gistrado. 
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3.2 PRESENÇA DE UMA DAS HIPÓTESES DO ART. 311 DO CPC

Como já explicado, a tutela provisória de evidência só poderá ser deferida nas hipó-
teses previstas em lei. Por esta razão, caberá à parte demonstrar ao juízo a ocorrência de uma 
das hipóteses a seguir (requisitos não cumulativos).

3.2.1 ABUSO DO DIREITO DE DEFESA OU MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO DA PARTE 
(ART. 311, I)

Um dos principais objetivos da tutela de evidência é modificar o ônus da demora 
do processo. Assim, caso fique evidente nos autos que uma parte atua com manifesto propo-
sitalmente proletário, agindo de má-fé, suscitando incidentes infundados, argumentos incon-
sistentes, apenas com o objetivo de retardar o andamento do processo, o magistrado poderá 
conceder a tutela provisória de evidência com fundamento no art. 311, I, do CPC. 

Essa hipótese objetiva uma tutela com caráter repressivo, pois visa desestimular um 
comportamento protelatório da parte no curso do processo, incentivando uma cooperação das 
partes na busca pelo fim do processo em tempo razoável. 

3.2.2 ALEGAÇÕES DE FATO QUE PODEM SER COMPROVADAS DOCUMENTALMENTE HAVENDO 
TESE FIRMADA EM JULGAMENTO DE CASOS REPETITIVOS OU EM SÚMULA VINCULANTE (ART. 
311, II)

O nome tutela de “evidência” sugere que é uma hipótese de tutela provisória em que, 
sumariamente, pode-se concluir pela probabilidade do direito alegado. Contudo, nem todas as 
hipóteses fundamentam-se nessa “evidência”, como a do inciso I do artigo 311, explicada no 
tópico anterior, na qual basta o abuso de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte, 
não se exigindo alto grau de certeza em relação ao direito do requerente. 

Contudo, a hipótese em comento, é exatamente um caso no qual se pode realmente 
falar em evidência, pois há indícios nos autos que a parte tem uma grande chance de ter o seu 
direito reconhecido. Deste modo, não seria justo a parte com um bom direito, respaldado em 
jurisprudência consolidada, arcar com o ônus da demora do processo, atrasando a satisfação 
de um direito que muito provavelmente seria reconhecido ao final da ação. 

Para que se configure o disposto do art. 311, II, faz-se necessário o preenchimento de 
dois requisitos cumulativos, quais sejam: a) que os fatos estejam documentalmente compro-
vados e b) que a questão de direito seja objeto de tese firmada em julgamento de casos repeti-
tivos ou em súmula vinculante. Para ilustrar: 
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Requisitos CUMULATIVOS do art. 311, II, do CPC

Quanto ao fato Comprovado documentalmente

Quanto ao direito Objeto de tese firmado em julgamento de casos repetitivos ou 
súmula vinculante

ATENÇÃO:
O momento ideal para requerer a tutela de evidência do art. 311, II, do CPC é antes da citação 
da outra parte, pois, caso a parte já tenha sido citada e se manifestado nos autos, a parte 
já poderia requerer que o magistrado proferira um julgamento antecipado do mérito, nos 
moldes do art. 355 e 356 do CPC. 

3.2.3 PEDIDO REIPERSECUTÓRIO FUNDADO EM PROVA DOCUMENTAL ADEQUADA DO CON-
TRATO DE DEPÓSITO (ART. 311, III)

A ação de depósito era tratada como um procedimento especial no Código de Pro-
cesso Civil de 1973 com o objetivo de conseguir a restituição das coisas dadas em depósito. 
Atualmente esta demanda não deixou de existir, mas não segue mais um procedimento espe-
cial como no código anterior, obedecendo ao procedimento comum. 

Entretanto, o CPC de 2015 ainda previu um tratamento específico para a restituição 
das coisas dadas em depósito, que é a previsão da possiblidade de o juiz conceder uma tutela 
de evidência. Ao contrário das outras tutelas provisórias, em que, via de regra, o magistrado 
possui certo grau de liberdade para conceder a tutela específica que entender mais adequada, 
sendo cautelar ou satisfativa, nessa hipótese a tutela terá um conteúdo determinado: a entrega 
da coisa dada em depósito. 

3.2.4 PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE DOS FATOS CONS-
TUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR, A QUE O RÉU NÃO OPONHA PROVA CAPAZ DE GERAR DÚVIDA 
RAZOÁVEL (ART. 311, IV)

Assim como a hipótese do inciso II do artigo 311 do CPC, o incido IV também trata 
de um caso efetivamente de evidência, no qual existe a possibilidade aferir o elevado grau de 
probabilidade do direito da parte. Deste modo, o objetivo também será o de afastar o ônus da 
demora processual do litigante que precisou buscar o Poder Judiciário, mesmo possuindo um 
bom direito. Precisarão ser preenchidos dois requisitos cumulativamente: a) os fatos constitu-
tivos do direito do autor precisam estar suficientemente documentados e b) o réu não tenha 
oposto prova capaz de gerar uma dúvida razoável. Para ilustrar:
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Requisitos CUMULATIVOS do art. 311, IV, do CPC

Quanto ao fato Suficientemente documentado

Quanto ao réu Não tenha oposto prova capaz de gerar uma dúvida razoável

3.3 A FALTA DE PREVISÃO DA NÃO IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DO PROVIMENTO

Ao contrário da tutela de urgência, no qual o art. 300, §3º, é expresso ao exigir a pos-
sibilidade de reversibilidade da decisão, no título referente à tutela de evidência não há qual-
quer previsão similar. Marcus Vinicius defende que este silêncio deve ser interpretado como um 
silêncio eloquente do legislador.  

A ausência desse requisito se justifica pois na tutela de evidência não há o risco de 
dano necessário para o deferimento da urgência, o que diminui o risco de que aquela venha a 
ser revertida. 

3.4 RESUMO ESQUEMATIZADO

REQUISITOS DA TUTELA DE EVIDÊNCIA

Requerimento

Controvérsia na doutrina
- Posição majoritária → necessário 
requerimento
- Posição minoritária → pode ser concedido 
de ofício

Presença de uma das hipóteses dos incisos 
do art. 311 do CPC

I - ficar caracterizado o abuso do direito de 
defesa ou o manifesto propósito protelatório 
da parte;
II - as alegações de fato puderem ser 
comprovadas apenas documentalmente e 
houver tese firmada em julgamento de casos 
repetitivos ou em súmula vinculante;
III - se tratar de pedido reipersecutório 
fundado em prova documental adequada 
do contrato de depósito, caso em que será 
decretada a ordem

Presença de uma das hipóteses dos incisos 
do art. 311 do CPC

de entrega do objeto custodiado, sob comi-
nação de multa;
IV - a petição inicial for instruída com prova 
documental suficiente dos fatos constitutivos 
do direito do autor, a que o réu não oponha 
prova capaz de gerar dúvida razoável.
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4. TUTELAS PROVISÓRIAS ANTECEDENTES E INCIDENTAIS 

Além da classificação quanto aos seus fundamentos (urgência e evidência), é pos-
sível também classificar a tutela provisória em relação ao momento em que é concedida no 
processo.

A tutela antecedente será a que for concedida antes mesmo de ser protocolada a 
petição inicial com o pedido principal, de forma completa. Já a tutela incidental será a que é 
concedida após a petição inicial com os pedidos completos. 

CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO MOMENTO DE CONCESSÃO

Tutela provisória antecedente Pleiteada antes da dedução em juízo do pe-
dido principal

Tutela provisória incidental Pleiteada após ou em conjunto com a dedu-
ção em juízo do pedido principal

 
4.1 TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL

Ao propor a petição inicial, a parte já pode inserir um pedido para que o magistrado 
conceda alguma tutela incidental, seja ela de urgência ou de evidência. Destaca-se que as tute-
las de evidência sempre serão incidentais, não sendo possível a concessão de uma tutela de 
evidência em caráter antecedente, pois apenas se admite tutela antecedente em situações de 
urgência. 

 
TUTELA DE EVIDÊNCIA SERÁ SEMPRE INCIDENTAL!!

Como pode ser requerida desde a petição inicial, o magistrado poderá conceder a tu-
tela provisória incidental a partir do momento em que recebe a petição, antes mesmo de ouvir 
a parte contrária. Esse tipo de tutela provisória, concedida sem a oitiva da parte contrária, logo 
no início de processo, é chamada de liminar. 

ATENÇÃO COM A PALAVRA LIMINAR
Popularmente, utiliza-se o termo “liminar” para se referir a diversos tipos de tutela provisó-
ria. Contudo, decisão liminar é apenas aquela proferida logo no início do processo, inde-
pendentemente da oitiva da parte contrária, por isso também chamada de liminar inaldita 
altera parte (não ouvida a outra parte)

As tutelas de urgência, em geral, podem ser deferidas liminarmente. Em regra, as 
tutelas de evidência também podem ser concedidas por via liminar, contudo, em algumas hipó-
teses, ocorre uma incompatibilidade com a própria essência dos incisos do art. 311 do CPC, que 
demandam uma prévia oitiva da parte contrária. São as hipóteses dos incisos I e IV:
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Art. 311.  A tutela da evidência será concedida, independentemente da 
demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do proces-
so, quando:
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propó-
sito protelatório da parte;
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documental-
mente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 
súmula vinculante;
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental 
adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem 
de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;
IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos 
fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 
capaz de gerar dúvida razoável.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir 
liminarmente.

Observe que no inciso I é necessária a caracterização do abuso do direito de defesa 
ou o manifesto propósito protelatório da parte, o que só é possível de ser verificado após sua 
participação nos autos. Quanto ao inciso IV, um dos seus dois requisitos cumulativos é o de 
que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável, o que também seria incompatível 
com uma decisão liminar. 

Não obstante, nos casos do art. 311, II e III, do CPC, sempre que requerida e preenchi-
dos os demais requisitos, a tutela de evidência poderá ser concedida liminarmente. 

Ademais, apesar de ser mais popularmente conhecida a concessão de tutela provisó-
ria em sede liminar, ela pode ser concedida em qualquer fase do processo e também requerida 
a qualquer momento, por meio de petição simples. Existe a possibilidade, inclusive, de o magis-
trado conceder a tutela provisória no bojo da sentença. 

A concessão de medida provisória na sentença é prática muito frequente, pois irá 
equivaler a um afastamento do efeito suspensivo da apelação. Conforme o art. 1.012, V, do 
CPC, a apelação é dotada de efeito suspensiva, logo, capaz de impedir que a sentença passe a 
produzir seus efeitos principais depois de proferida. Deste modo, sempre que uma sentença ou 
acórdão estiverem impedidos de produzir efeitos, será possível um pedido de tutela provisória, 
bem como a sua concessão. 

4.2 TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE

Situações de urgência justificam a ocorrência das tutelas antecedentes, desta forma, 
apenas as tutelas de urgência, de natureza cautelar ou satisfativa, podem ser deferidas de for-
ma antecedente, nunca a de evidência. A tutela antecedente é a solicitada antes que o autor 
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tenha manifestado em juízo o seu pedido principal, completo, acompanhado de todos os seus 
fundamentos e provas. 

A competência para apreciar o pedido de tutela provisória antecedente, conforme o 
art. 299 do CPC, será a do mesmo juízo competente para conhecer o pedido principal. Contu-
do, poderá ocorrer de a parte ajuizar o pedido no juízo incompetente e as consequências irão 
variar de acordo com o fato de a incompetência ser absoluta ou relativa.

No caso de incompetência ser absoluta, o juiz deverá remeter de ofício os autos para 
o juízo competente, pois a sua incompetência absoluta para o feito principal também implicará 
na sua incompetência para apreciar o pedido antecedente.

Por outro lado, quando a incompetência for apenas relativa, ela não poderá ser re-
conhecida de ofício, pois é de interesse das partes e caberá a elas alegarem a incompetência na 
sua primeira manifestação nos autos, caso contrário, irá ocorrer a prorrogação da competência 
para o juízo, a priori, relativamente incompetente. 

No caso da tutela antecedente satisfativa, o réu será citado para apresentar contes-
tação apenas depois que o pedido principal for formulado, sendo este o momento adequado 
para que alegue a incompetência relativa. Contudo, situação peculiar acontece quando a tutela 
antecedente for de natureza cautelar (e não antecipada), pois o CPC prevê que, neste caso, o 
réu poderá contestar em 5 dias o pedido cautelar, antes da contestação da demanda propria-
mente dita. 

Deste modo, surge uma dúvida: o réu deve manifestar-se contra a incompetência re-
lativa do juízo nesta contestação ao pedido cautelar ou apenas na sua contestação ao pedido 
principal? A resposta deve ser a primeira opção, pois é a primeira vez que irá se manifestar nos 
autos, ficando o seu direito de alegar a incompetência relativa precluso caso não o utilize na sua 
primeira oportunidade, implicando a prorrogação de competência.   

4.2.1 TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE DE NATUREZA SATISFATIVA

Conforme o art. 303 do CPC, caso a urgência seja 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.

Deste modo, o autor irá apresentar uma petição em que apresenta apenas o reque-
rimento da tutela antecipada e uma breve indicação da sua lide e do seu direito, de modo que 
o magistrado possa verificar a adequação da tutela solicitada com o provimento final. Esta 
petição buscará evitar o risco do dano antes da apresentação de uma petição mais completa, 
em que os argumentos da parte serão expostos de forma mais detalhada. 
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Incumbe também à parte demonstrar que preenche os requisitos para a concessão 
da tutela de urgência nesta petição, como a probabilidade do direito e o perigo da demora na 
prestação jurisdicional. Ademais, o art. 303, §4º, prescreve que o autor determine o valor da 
causa à luz do pedido final que será feito posteriormente. 

Pode ocorrer, ademais, de o magistrado ficar em dúvida se a petição já é uma petição 
inicial com todos os pedidos formulados completamente ou apenas um pedido de tutela de 
urgência antecipada antecedente, por isso, para evitar eventuais confusões, é necessário que 
o autor afirme expressamente que está se utilizando do art. 303 do CPC, conforme determina o 
seu § 5º. 

Sucedendo o deferimento da medida, o autor terá o prazo de 15 dias para comple-
mentar a sua petição inicial, prazo este que poderá ser alargado pelo juiz, mas nunca reduzido. 
Neste momento, caberá à parte acrescentar todas as suas alegações de fato e de direito, bem 
como deverá juntar aos autos todas as provas que possua. 

O réu deverá também ser citado para tomar conhecimento do deferimento da medi-
da, iniciando-se para ele também um prazo de 15 dias, mas para a interposição de agravo de 
instrumento. Destaca-se que, neste momento, não irá começar a correr o prazo para contesta-
ção, pois não há sequer toda a exposição do fato e do direito pelo autor. O prazo da contestação 
só terá início após o aditamento da inicial por parte do requerente.

4.2.1.1 A ESTABILIDADE DA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE

A depender do comportamento das partes, após o deferimento da tutela de urgência 
antecipada antecedente, poderá ocorrer a sua estabilização, uma das grandes novidades do 
novo CPC, inspirada no direito processual francês. A estabilidade propõe-se a possibilitar que 
parte alcance o seu objetivo sem a necessidade de uma cognição exauriente, solucionando o 
conflito com mais celeridade nos casos em que a parte contrária não se opõe à tutela conce-
dida em caráter antecedente. 

A estabilidade significa que não será possível que o magistrado revogue a tutela pro-
visória livremente, mas apenas no caso de as partes interporem uma ação autônoma com o 
intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada no prazo de dois anos 
(art. 304, §§ 2º e 4º). 

Deste modo, propicia-se a obtenção de resultados práticos a partir da inércia do réu. 
Nos casos de estabilização, o processo será julgado extinto sem resolução de mérito pelo ma-
gistrado, mas a medida de urgência antecipada continuará produzindo efeitos, enquanto 
não for oposta ação do art. 304, § 2º.

Importante destacar que a estabilização da tutela satisfativa antecedente não signi-
fica o mesmo que coisa julgada. Com a estabilização apenas os efeitos da decisão tornam-se 
estáveis, não o seu conteúdo. A coisa julgada é aptidão para tornar indiscutível um conteúdo, 
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não um efeito. Aquele conteúdo que ensejou a tutela provisória ainda poderá ser discutido em 
juízo, o que não seria admitido caso houvesse ocorrido o fenômeno da coisa julgada. 

Por consequência, o enunciado 33 do Fórum Permanente de Processualistas Civis 
entende pela inaplicabilidade da ação rescisória para discutir uma decisão estabilizada.

Enunciado 33: Não cabe ação rescisória nos casos estabilização da tute-
la antecipada de urgência.

Na petição que solicita a tutela antecipada em caráter antecedente, deve o autor se limitar 
a (conforme Didier):

a) Requerer a tutela antecipada;

b) Indicar o pedido de tutela definitiva (que será formulado no prazo previsto em lei para o 
aditamento);

c) Expor a lide, o direito que se busca realizar (e sua probabilidade), e o perigo da demora (art. 
303, caput, do CPC);

d) Indicar o valor da causa considerando o pedido de tutela definitiva que pretende formular 
(art. 303, §4º, do CPC);

e) Explicitar que pretende valer-se do benefício da benefício da formulação do requerimento 
de tutela antecipada em caráter antecedente, nos moldes do caput do art. 303 (art. 303, §5º, 
do CPC).

4.2.1.2 REQUISITOS PARA ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE

Conforme Fredie Didier Jr., para que a estabilidade seja alcançada deverão ser satis-
feitos os seguintes pressupostos: 

a. O requerimento do autor, no bojo da petição inicial, no sentido de valer-se do 
benefício da tutela antecipada antecedentes, que faz presumir o interesse na sua 
estabilização;

b. A ausência de requerimento pelo autor, no sentido de dar prosseguimento ao 
processo mesmo com a concessão da tutela antecipada;

c. A prolação de decisão concessiva da tutela satisfativa antecedentes;

d. A ausência de impugnação da decisão.
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Primeiramente, o autor precisa requerer uma tutela provisória satisfativa antece-
dente e, expressamente, manifestar a sua opção conforme o art. 303, §5º. Expressando essa 
vontade, o autor automaticamente manifesta a sua vontade para que a tutela possa atingir a 
estabilidade, caso os demais requisitos sejam preenchidos. 

Ademais, importante destacar, o fato de o autor pedir a concessão desta medida não 
implica, necessariamente, que deseja a estabilização da tutela. O autor pode, mesmo desejan-
do uma tutela satisfativa antecedente, desejar dar prosseguimento ao processo, pois é direito 
do autor obter uma cognição exauriente caso assim deseje, a fim de não correr o risco de, futu-
ramente, ter que responder um outro processo movido com o fito de reverter a estabilidade da 
tutela provisória (art. 304, §2º, do CPC). 

Por essa razão, Didier classifica o pressuposto do item b como um pressuposto ne-
gativo, qual seja a ausência de requerimento pelo autor no sentido de dar prosseguimento ao 
processo mesmo com a concessão da tutela antecipada.

Por fim, também se exige a inercia do réu em relação a decisão que concedeu a tu-
tela antecipada antecedente. O art. 304 do CPC fala que a inércia se manifesta por meio da não 
interposição do recurso, contudo, conforme lição de Fredie Didier, outros atos podem afastar 
a inércia do réu, não precisando este necessariamente recorrer para afastar a estabilização da 
tutela. Seria o caso, por exemplo, de o réu antecipar-se e protocolar a sua defesa (lembre-se que 
o réu ainda não foi citado para apresentar contestação, pois a inicial ainda não foi complemen-
tada). 

DE OLHO NA JURISPRUDÊNCIA

O CPC/2015 inovou na ordem jurídica ao trazer, além das hipóteses até então previstas no 
CPC/1973 a possibilidade de concessão de tutela antecipada requerida em caráter antecedente 
a teor do que dispõe o seu art. 303.
Uma das grandes novidades trazidas pelo novo CPC a respeito do tema é a possibilidade de 
estabilização da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, instituto inspirado no ré-
féré do Direito francês que serve para abarcar aquelas situações em que ambas as partes se con-
tentam com a simples tutela antecipada, não havendo necessidade, portanto, de se prosseguir 
com o processo até uma decisão final (sentença), nos termos do que estabelece o art. 304, §§ 1º 
a 6º do CPC/2015.
Assim, segundo o art. 304, não havendo recurso contra a decisão que deferiu a tutela anteci-
pada requerida em caráter antecedente a referida decisão será estabilizada e o processo será 
extinto, sem resolução de mérito. 
No prazo de 2 anos, porém, contado da ciência da decisão que extinguiu o processo, as partes 
poderão pleitear, perante o mesmo Juízo que proferiu a decisão a revisão, reforma ou invalida-
ção da tutela antecipada estabilizada, devendo se valer de ação autônoma para esse fim.
É de se observar, porém que, embora o caput do art. 304 do CPC/2015 determine que “a tutela 
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antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se da decisão que a conceder 
não for interposto o respectivo recurso” a leitura que deve ser feita do dispositivo legal, toman-
do como base uma interpretação sistemática e teleológica do instituto é que a estabilização so-
mente ocorrerá se não houver qualquer tipo de impugnação pela parte contrária, sob pena de 
se estimular a interposição de agravos de instrumento, sobrecarregando desnecessariamente 
os Tribunais, além do ajuizamento da ação autônoma, prevista no art. 304, § 2º do CPC/2015 a 
fim de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada.
No caso concreto analisado pelo STJ a empresa ré não interpôs agravo de instrumento contra a 
decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerida em caráter antece-
dente, mas apresentou contestação, na qual pleiteou, inclusive a revogação da tutela provisória 
concedida. Diante disso, o Tribunal considerou que não houve a estabilização da tutela anteci-
pada, devendo, por isso, o feito prosseguir normalmente até a prolação da sentença
A ideia central do instituto é que, após a concessão da tutela antecipada em caráter anteceden-
te, nem o autor nem o réu tenham interesse no prosseguimento do feito, isto é, não queiram 
uma decisão com cognição exauriente do Poder Judiciário, apta a produzir coisa julgada mate-
rial.
Por essa razão é que, apesar de o caput do art. 304 do CPC/2015 falar em “recurso” a leitura 
que deve ser feita do dispositivo legal, tomando como base uma interpretação sistemática e 
teleológica do instituto é que a estabilização somente ocorrerá se não houver qualquer tipo de 
impugnação pela parte contrária.
STJ. 3ª Turma. REsp 1760966-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 04/12/2018 (Info 
639). (Dizer o Direito).

4.2.1.3 ESTABILIDADE E LITISCONSÓRCIO PASSIVO
 
Uma situação peculiar é quando a tutela antecedente é concedida em face de mais 

de um réu, nos casos de litisconsórcio. Se todos os réus permanecem inertes, não há problema, 
a estabilidade irá ocorrer em face de todos eles. Contudo, o que irá ocorrer quando um interpu-
ser recurso e o outro não? Será necessário avaliar o regime de litisconsórcio. Veja no quadro a 
seguir:

Litisconsórcio 
Unitário

Aquele em que o juiz 
deve decidir a lide de 
forma idêntica para to-
dos os litisconsortes

O ato benéfico praticada por um aproveita a 
todos → o recurso interposto por um irá evitar 
a estabilidade para todos

Litisconsórcio 
Simples

Aquele em a decisão de 
mérito não será neces-
sariamente idênticas 
para todos os litiscon-
sortes 

A regra é a autonomia → A estabilidade não irá 
ocorrer para os que recorreram e irá ocorrer 
para os que não recorreram
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4.2.1.4 A ESTABILIDADE CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Quando o réu inerte é a Fazenda Pública, há uma grande controvérsia. A estabiliza-
ção da tutela antecedente em muito se assemelha à tutela monitória, chegando Didier a afirmar 
que se trata de uma técnica de monitorização do direito brasileiro. 

No regime do CPC-1973, havia emprego da técnica monitória em sede de 
procedimento especial voltado para a tutela de direitos a uma prestação 
(de pagar quantia e de entrega de coisa fungível ou coisa certa móvel) 
documentada em prova escrita despida de força executiva (art.1.102-A 
ss., CPC-1973) – i.e., direitos prestacionais evidentes. Devidamente ins-
truída a inicial nestes termos, o juiz, mediante cognição ainda sumária, 
poderia expedir mandado determinando que o réu cumprisse a obriga-
ção em quinze dias ou se defendesse por embargos monitórios. Ofereci-
dos os embargos, prosseguir-se-ia com procedimento ordinário destina-
do à formação de cognição exauriente. Não oferecidos os embargos no 
prazo (ou sendo eles rejeitados), a decisão que inicialmente ordenará a 
expedição de mandado de cumprimento da obrigação se revestiria de 
força executiva, assumindo a condição de título executivo judicial. Ou 
seja, inerte o réu diante da evidência do direito ao autor aferida por cog-
nição sumária, é dado ao autor título executivo que autoriza a imediata 
e rápida efetivação do seu direito. Os arts.700 e seguintes do CPC man-
têm esse procedimento especial, com alguns ajustes. A ação monitória 
é estendida, por exemplo, aos direitos a uma prestação de fazer e não 
fazer.1

Logo, levando em consideração a grande discussão que já ocorria em relação à apli-
cação da tutela monitória em face da Fazenda Pública, similar raciocínio pode ser aplicado à 
estabilização da tutela antecedente. O Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de 
ser cabível ação monitória contra a Fazenda Pública (Súmula 339). Ademais, o novo CPC trouxe 
previsão expressa no art. 700, §6º, de que é admissível ação monitória em face da Fazenda Pú-
blica. Conforme Marcus Vinícius:

Se a Fazenda Pública não recorrer da tutela antecipada contra ela de-
cidida, a medida tornar-se-á estável e, se passarem dois anos sem que 
ela tome providências para rever ou invalidar a medida, ela se tornará 
definitiva, sem necessidade da remessa necessária.

4.2.2 TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE DE NATUREZA CAUTELAR

Primeiramente, cumpre ver novamente a diferença entre a tutela de natureza caute-
lar e a satisfativa (ou antecipada):

1  TALAMINI, Eduardo. Tutela Monitória. 2ª ed. São Paulo: RT, 2001, p. 92 e segs.
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Tutela cautelar

Garante o processo, assegurando a eficácia do resultado e evitando 
que o processo se torne inútil. Não satisfaz o direito do autor, mas 
garante que possa ser satisfeito em algum momento. Ex: decretação 
da indisponibilidade dos bens para garantir uma ação de cobrança.

Tutela satisfativa

Concede eficácia imediata à tutela definitiva, conferindo ao magis-
trado o poder-dever de conceder antecipadamente ao autor aquilo 
que somente seria determinado na sentença de mérito, ao final do 
processo. Ex: decretação do pagamento da dívida, antes mesmo do 
fim do processo.

O procedimento será diferente na tutela antecedente, a depender da sua natureza, 
se cautelar ou satisfativa. A tutela antecedente satisfativa está regulamentada nos arts. 303 e 
304 do CPC, enquanto a cautelar está regulamentada no art. 305 e seguintes. O art. 305, em seu 
parágrafo único, permite o magistrado seguir o procedimento que entender adequado, mesmo 
que parte tenha solicitado o de outra natureza. Assim, se formulado um provimento de nature-
za cautelar, o juiz poderá seguir o procedimento da tutela satisfativa, e vice-versa. 

O art. 305 estabelece os requisitos da petição inicial que solicita uma tutela antecipa-
da cautelar, devendo ser interpretado em conjunto com o art. 319 do CPC, o qual estabelece os 
requisitos da petição inicial em geral. 

Requisitos da petição inicial com pedido de tutela cautelar antecedente

Indicação da autoridade 
judiciária para a qual é di-

rigida

Juízo competente para conhecer do pedido principal → Regra 
geral do art. 299 do CPC

Indicação das partes

É possível que existam no pedido principal partes que não es-
tão no pedido cautelar. Ex: ação de cobrança contra várias pes-
soas, mas pedido cautelar apenas em face do devedor que está 
dilapidando o seu patrimônio.

Lide e seus 
fundamentos

Essa exigência diz respeito ao pedido principal e é necessária 
para que o juiz possa analisar a referibilidade que deve haver 
entre o provimento cautelar e o provimento principal, visto 
que a tutela cautelar visa resguardar o pedido principal. 

Pretensão cautelar

Parte deve dizer qual o tipo de cautelar pretende obter, mas o 
magistrado não fica vinculado a este pedido em razão do seu 
poder geral de cautela, podendo entender mais adequada uma 
medida diferente da solicitada para afastar o perigo.

Causas de pedir da preten-
são cautelar

São a existência do fumus boni juris (elementos que eviden-
ciam a probabilidade do direito) e do periculum in mora (perigo 
de dano ou risco ao resultado útil do processo).
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Valor da causa Deverá ser equivalente ao proveito econômico do pedido prin-
cipal, também deve a parte recolher as custas a ele relativas.

Proposta a petição inicial, o juiz irá fazer o seu exame de admissibilidade. Preenchen-
do a inicial todos os seus requisitos, será determinada a citação do réu, admitidas todas as 
formas de citação previstas em lei. Esta citação irá produzir todos os feitos do art. 240 do CPC 
(interrupção da prescrição, torna a coisa litigiosa). Contudo, também há a possibilidade de, 
antes mesmo de ser realizada a citação, o juiz deferir liminarmente o pedido cautelar, na forma 
do art. 300, §2º.

O réu terá 5 dias para oferecer a contestação, aplicando-se o prazo em dobro para Fa-
zenda Pública, Ministério Público, Defensoria Pública e litisconsortes com advogados diferen-
tes, neste último caso, quando o processo não for eletrônico. Na falta de contestação, aplicar-
-se-á os efeitos da revelia, com a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora.

OBSERVAÇÃO: contestação do réu antes da formulação do pedido principal ocorre apenas na 
tutela de natureza cautelar, não ocorrendo na satisfativa. 

Deferida e efetivada a tutela cautelar, cabe ao autor apresentar, no mesmo processo 
(anteriormente o processo cautelar era autônomo ao processo principal, agora todo o procedi-
mento ocorre no mesmo processo) o pedido principal no prazo de 30 dias a partir da execução 
da medida. Como ocorrerá no mesmo processo, não há necessidade de adiantamento de novas 
custas. A decisão de deferimento do magistrado será uma decisão interlocutória, desafiando 
agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, I, do CPC.

CUIDADO COM A PEGADINHA!
O prazo de 30 dias começa a correr a partir da execução da medida, não da data que o juiz 
profere a decisão ou intimação das partes. 

Posteriormente, o juiz irá designar audiência de tentativa de conciliação ou media-
ção, conforme o art. 334 do CPC, seguindo o procedimento comum.

4.2.2.1 EFICÁCIA DA TUTELA ANTECEDENTE DE NATUREZA CAUTELAR

A tutela provisória possui um caráter precário, não se propondo a perdurar definiti-
vamente. Conforme o art. 296 do CPC a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do 
processo, mas pode, a qualquer tempo, ser modificada ou revogada. Essa revogação ou modi-
ficação exige a ocorrência de alguma mudança nos fatos para que se justifique a mudança na 
convicção do juiz quanto a necessidade da tutela provisória anteriormente deferida. 
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Ademais, o art. 309 elenca algumas hipóteses em que cessa a eficácia da tutela con-
cedida em caráter antecedente, podendo ser tanto relacionada a uma sanção imposta ao autor 
que não tomou as providências adequadas ou uma consequência natural da extinção ou impro-
cedência do pedido principal. 

Art. 309.  Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, 
se:
I - o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal;
II - não for efetivada dentro de 30 (trinta) dias;
III - o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor 
ou extinguir o processo sem resolução de mérito.
Parágrafo único.  Se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cau-
telar, é vedado à parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento.

Quanto ao inciso II, a ideia não é que o autor, por si mesmo, execute a medida, mas 
que tome as atitudes adequadas para que ela seja praticada pelo oficial de justiça, como, por 
exemplo, o pagamento das diligências do oficial. Caso o autor tenha tomado todas as medidas 
possíveis dentro dos seus limites, não há que se falar na aplicação do inciso II, pois a parte não 
pode ser prejudicada pela própria morosidade do Judiciário. 

4.2.2.2 TUTELAS CAUTELARES NOMINADAS

O novo CPC aboliu as cautelares específicas do CPC de 73, no qual era previsto vários 
procedimentos específicos para cautelares nominadas, além de o um procedimento para as 
cautelares inominadas. Com o objetivo de simplificar o processo, o novo CPC aboliu essa dife-
renciação de procedimentos. Contudo, o art. 301 ainda elenca algumas das formas frequentes 
de efetivação de tutelas cautelares, como arresto, sequestro, arrolamento de bens e registro 
de protesto contra alienação de bem, mas finaliza ressaltando que se admite qualquer outra 
medida idônea para a asseguração do direito. 

Arresto
Apreensão e depósito judiciais de bens pertencentes ao devedor, 
com o objetivo de garantir a obrigação por ele assumida, quando 
este ameaça dilapidar seu patrimônio

Sequestro
Medida cautelar de constrição de bens determinado e específicos, 
discutidos em processo judicial, que correm o risco de perecer ou 
de danificar-se

Arrolamento de bens

Consiste na enumeração de bens, para que se possam conhecer 
quais aqueles que integram o patrimônio da parte contrária no mo-
mento em que a medida foi requerida, e na sua entrega a um depo-
sitário, que zelará pela sua conservação. 
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Registro de protesto 
contra a alienação de 

bem

Inserção de protesto em registro público de propriedade, com o que 
se torna ato preventivo contra possível alienação fraudulenta, me-
diante divulgação erga omnes.

5. RESPONSABILIDADE CIVIL NOS CASOS DE TUTELA PROVISÓRIA

O legislador, preocupado como os danos que podem ser causados pelas tutelas de 
urgência, previu expressamente a responsabilidade objetiva da parte que é beneficiada por 
esta tutela provisória. Sempre que a parte solicita uma medida em sede de cognição sumária, 
ela assume para si os riscos de que essa decisão seja revogada posteriormente e, assim, precise 
reparar os danos provocados. In verbis: 

Art. 302.  Independentemente da reparação por dano processual, a par-
te 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 medi-
da tiver sido concedida, sempre que possível.

 
Em contrapartida, não há previsão semelhante em relação às tutelas de evidência, 

mesmo ela também sendo revestida de caráter precário, com a possibilidade de ser revogada 
ou modificada no curso do processo. A tutela de evidência possui uma probabilidade menor 
de causar danos, já que prescinde da existência de um risco, contudo, ainda assim, há possibi-
lidade de dano. Desta forma, não há qualquer empecilho para que o beneficiário da tutela de 
evidência também seja responsabilizado pelos danos oriundos desta providência. 
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DE OLHO NA JURISPRUDÊNCIA

O autor ingressa com uma ação e pede a tutela de urgência. O juiz defere. Na sentença, o juiz 
julga improcedente a demanda e revoga a tutela de urgência. 
Ocorre que a tutela de urgência causou danos morais e materiais ao réu. 
O autor da ação tem a responsabilidade objetiva de indenizar o réu quanto a esses prejuízos, 
independentemente de pronunciamento judicial e pedido específico da parte interessada.
STJ. 4ª Turma. REsp 1191262-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 25/9/2012. (Dizer 
o Direito).

O ressarcimento dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória posterior-
mente revogada por sentença que extingue o processo sem resolução de mérito, sempre 
que possível, deverá ser liquidado nos próprios autos

O CPC/2015, seguindo a mesma linha do CPC/1973, adotou a teoria do risco-proveito, ao es-
tabelecer que o beneficiado com o deferimento da tutela provisória deverá arcar com os pre-
juízos causados à parte adversa, sempre que: i) a sentença lhe for desfavorável; ii) a parte 
requerente não fornecer meios para a citação do requerido no prazo de 5 dias, caso a tutela 
seja deferida liminarmente; iii) ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipó-
tese legal; ou iv) o juiz acolher a decadência ou prescrição da pretensão do autor (art. 302).
Em relação à forma de se buscar o ressarcimento dos prejuízos advindos com o deferimento 
da tutela provisória, o parágrafo único do art. 302 do CPC/2015 é claro ao estabelecer que “a 
indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que pos-
sível”, dispensando-se, assim, o ajuizamento de ação autônoma para esse fim.
A obrigação de indenizar a parte adversa dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela 
provisória posteriormente revogada é decorrência ex lege da sentença de improcedência ou 
de extinção do feito sem resolução de mérito, como no caso, sendo dispensável, portanto, 
pronunciamento judicial a esse respeito, devendo o respectivo valor ser liquidado nos pró-
prios autos em que a medida tiver sido concedida, em obediência, inclusive, aos princípios da 
celeridade e economia processual.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.770.124-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 21/05/2019 
(Info 649). (Dizer o Direito). 

6. JURISPRUDÊNCIA CORRELATA

Súmula 482 do STJ: A falta de ajuizamento da ação principal no prazo do art. 806 do CPC acar-
reta a perda da eficácia da liminar deferida e a extinção do processo cautelar.

• O art. 806 do CPC de 73 agora equivale ao prazo de 30 dias do art. 308 do CPC de 2015. 
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O art. 1º da Lei nº 9.494/97 determina, entre outras vedações, que não será cabível tutela an-
tecipada contra o Poder Público visando obter a reclassificação ou equiparação de servidores 
públicos ou a concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias.
O STF declarou que esse dispositivo é constitucional (ADC 4). 

Vale ressaltar, no entanto, que a decisão proferida na referida ADC 4 não impede toda e qual-
quer antecipação de tutela contra a Fazenda Pública. Somente está proibida a concessão de 
tutela antecipada nas hipóteses listadas no art. 1º da Lei nº 9.494/97, que deve ser interpreta-
do restritivamente.
No presente julgado, o STF afirmou que seria possível a concessão de tutela antecipada tra-
tando sobre férias de servidores públicos, considerando que isso não envolve a reclassifi-
cação ou equiparação de servidores públicos nem a concessão de aumento ou extensão de 
vantagens.
STF. Plenário. Rcl 4311/DF, red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 6/11/2014 (Info 766) 
(Dizer o Direito).

Em ação para fornecimento de medicamentos, o juiz pode determinar o bloqueio e sequestro 
de verbas públicas em caso de descumprimento da decisão.
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efe-
tivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar, até mesmo, o sequestro de 
valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada 
fundamentação.
STJ. 1ª Seção. REsp 1069810-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2013 
(recurso repetitivo) (Info 532). (Dizer o Direito). 

Não é possível que o magistrado, ao conceder tutela antecipada no âmbito de processo cível 
cujo objeto não consista em obrigação de natureza alimentícia, efetue ameaça de decretação 
de prisão para o caso de eventual descumprimento dessa ordem judicial, sob a justificativa 
de que, nesse caso, configurar-se-ia crime de desobediência (art. 330 do CP).
STJ. 3ª Turma. RHC 35253-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 5/3/2013 (Info 
517). (Dizer o Direito). 
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7. ENUNCIADOS DA JORNADA DE DIREITO PROCESSSUAL CIVIL

Enunciado 38 – As medidas adequadas para efetivação da tutela provisória independem do 
trânsito em julgado, inclusive contra o Poder Público (art. 297 do CPC). 
Enunciado 39 – Cassada ou modificada a tutela de urgência na sentença, a parte poderá, 
além de interpor recurso, pleitear o respectivo restabelecimento na instância superior, na 
petição de recurso ou em via autônoma. 
Enunciado 40 – A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua conces-
são, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível.
Enunciado 41 – Nos processos sobrestados por força do regime repetitivo, é possível a apre-
ciação e a efetivação de tutela provisória de urgência, cuja competência será do órgão juris-
dicional onde estiverem os autos. 
Enunciado 42 – É cabível a concessão de tutela provisória de urgência em incidente de des-
consideração da personalidade jurídica. 
Enunciado 43 – Não ocorre a estabilização da tutela antecipada requerida em caráter ante-
cedente, quando deferida em ação rescisória.
Enunciado 44 – É requisito da petição inicial da tutela cautelar requerida em caráter antece-
dente a indicação do valor da causa.
Enunciado 45 – Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz 
esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado. 
Enunciado 46 – A cessação da eficácia da tutela cautelar, antecedente ou incidental, pela 
não efetivação no prazo de 30 dias, só ocorre se caracterizada omissão do requerente.
Enunciado 130 - É possível a estabilização de tutela antecipada antecedente em face da Fa-
zenda Pública.
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