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Estrutura do novo CPC: 

• PARTE GERAL - Livros: 

•  I- DAS NORMAS PROCESSUAIS CIVIS; 

•  II – DA FUNÇÃO JURISDICIONAL; 

• III -  DOS SUJEITOS DO PROCESSO; 

• IV – DOS ATOS PROCESSUAIS; 

• V – DA TUTELA PROVISÓRIA; 

• VI – DA FORMAÇÃO, DA SUSPENSÃO E DA 
EXTINÇÃO DO PROCESSO. 



Livro V 
DA TUTELA PROVISÓRIA: 

• Título I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS (294-299) 

• Título II - DA TUTELA DE URGÊNCIA 

– Capítulo I - DISPOSIÇÕES GERAIS (300-302) 

– Capítulo II - DO PROCEDIMENTO DA TUTELA 
ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE 
(303-304) 

– Capítulo III - DO PROCEDIMENTO DA TUTELA 
CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE 
(305-310) 

• Título III - DA TUTELA DA EVIDÊNCIA (311) 

 

 



Contraditório e tutela provisória 
• Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes 

sem que ela seja previamente ouvida.  

• Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:  

• I - à tutela provisória de urgência;  

• II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 
311, incisos II (as alegações de fato puderem ser 
comprovadas apenas documentalmente e houver tese 
firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 
súmula vinculante) e 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);  

• III – (...). 



Ordem cronológica para proferir 
sentença ou acórdão: 

• Art. 12. Os juízes e os tribunais deverão 
obedecer à ordem cronológica de conclusão 
para proferir sentença ou acórdão. 

• § 2º Estão excluídos da regra do caput: 

• IX - a causa que exija urgência no julgamento, 
assim reconhecida por decisão fundamentada. 

 



TUTELA PROVISÓRIA (I): 

• Fim do processo cautelar!?.  

• Processo sincrético, agora para trás. 

• Fundamento: a) urgência; b) evidência. 

• Tentativa de harmonização no 
tratamento das tutelas de urgência 
(tutela antecipada/satisfativa e 
cautelar/não satisfativa/assecuratória). 



• Tutela de urgência: a) procedimento da 
tutela antecipada requerida em caráter 
antecedente; b) procedimento da tutela 
cautelar requerida em caráter 
antecedente. 

• Estabilização da tutela antecipada (art. 
304). 

• Tutela de evidência: não há a necessidade 
da demonstração de periculum in mora. 

 



• Caráter acessório: art. 296, conservação da 
eficácia na pendência do processo. Mas, no 
caso da estabilização, o processo seria 
extinto. 

• Caráter precário/provisório/temporário: 
pode ser, a qualquer tempo, revogada ou 
modificada: art. 296. Limitação diante da 
estabilização (305, § 5º). 

• Fungibilidade: arts. 297 e 305, parágrafo 
único. 

• Poder geral de cautela: 297. Ponderação. 

 



Momento do 
requerimento/concessão: 

• Antecedente: para a tutela de urgência; 

• Incidental: a) liminarmente; b) após 
justificação prévia (no caso de tutela de 
urgência) ou no curso do processo em 
primeiro grau; c) na sentença; d) em grau 
recursal. 

• Competência: art. 299. 

• Recurso: a) agravo de instrumento; b) 
apelação; c) agravo interno; d) recurso 
especial. 



Tutela de urgência: 

• Natureza de tutela cautelar ou antecipada. 

• Substituição das expressões “prova 
inequívoca”, “verossimilhança da alegação”, 
“lesão grave e de difícil reparação”, pelo 
binômio: a) probabilidade do direito; b) 
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 
processo. 



• Infelizmente, manteve-se a vedação diante 
do perigo de irreversibilidade dos efeitos da 
decisão (art. 300, § 3º). Temperamento 
pela doutrina e jurisprudência. 

• O art. 301 mantém um reduzido rol 
exemplificativo (arresto, sequestro, 
arrolamento de bens e registro de protesto 
contra alienação de bem) e a fórmula geral 
“qualquer outra medida idônea para 
asseguração do direito” para expressar a 
tutela cautelar. 



Tutela antecipada antecedente: 

• Petição inicial limita-se: a) ao requerimento da 
tutela antecipada; b) indicação de tutela final; 
c) exposição da lide e do direito que se busca 
realizar; d) perigo de dano ou do risco ao 
resultado útil do processo; e) valor da causa; f) 
indicação do caráter antecedente (art. 303). 

• Depois da decisão, deve haver o aditamento 
da petição inicial, sob pena de extinção do 
processo sem o julgamento do mérito. 



• Na emenda, possibilidade de 
complementação da argumentação, 
juntada de novos documentos e a 
confirmação do pedido de tutela final. 

• Em caso de concessão, prazo de 15 dias ou 
outro maior que o juiz fixar. 

• Indeferida a tutela antecipada, prazo de 5 
dias para a emenda. 

• Se não houver recurso (apenas?), 
estabilização. 

• Não estabilizada, procedimento comum. 



Tutela cautelar antecedente: 

• Petição inicial da ação cautelar: a) lide e seu 
fundamento; b) exposição sumária do 
direito que se quer assegurar; c) perigo de 
dano ou o risco ao resultado útil do 
processo. 

• Citação do réu. Prazo de 5 dias para 
contestar, indicando as provas que 
pretende produzir. 

• Não contestando, decisão (sobre cautelar) 
em 5 dias.  



• Contestado, procedimento comum. 

• Formulação do pedido principal (nova 
demanda) no mesmo processo e autos, 
tanto no caso de deferimento quanto de 
indeferimento da medida cautelar. 

• Prazo de 30 dias da efetivação da cautelar, 
para a formulação do pedido principal, sob 
pena de extinção do processo sem o 
julgamento do mérito. 



Críticas: 

• Em termos de tutela de urgência, o novo CPC 
concentra as suas normas no procedimento 
antecedente, ao invés de se voltar para a 
tutela de urgência incidental. 

• A estabilização da tutela não seria possível 
também na tutela incidental, se desejada pelo 
autor? 

 



• Art. 311. A tutela da evidência será 
concedida, 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 
comprovadas apenas documentalmente e 
houver tese firmada em julgamento de 
casos repetitivos ou em súmula vinculante; 



• III - se tratar de pedido reipersecutório 
fundado em prova documental adequada 
do contrato de depósito, caso em que será 
decretada a ordem de 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. 



Estabilização da tutela antecipada: 
• Art. 304.  A tutela antecipada, concedida nos termos 

do art. 303, torna-se estável se da decisão que a 
conceder não for interposto o respectivo recurso. 

• § 1o No caso previsto no caput, o processo será 
extinto. 

• § 2o Qualquer das partes poderá demandar a outra 
com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela 
antecipada estabilizada nos termos do caput. 

• § 3o A tutela antecipada conservará seus efeitos 
enquanto não revista, reformada ou invalidada por 
decisão de mérito proferida na ação de que trata o § 
2º. 



• § 4o Qualquer das partes poderá requerer o 
desarquivamento dos autos em que foi concedida a 
medida, para instruir a petição inicial da ação a que 
se refere o § 2o, prevento o juízo em que a tutela 
antecipada foi concedida. 

• § 5o O direito de rever, reformar ou invalidar a 
tutela antecipada, previsto no § 2o deste artigo, 
extingue-se após 2 (dois) anos, contados da ciência 
da decisão que extinguiu o processo, nos termos do 
§ 1o. 

• § 6o A decisão que concede a tutela não fará coisa 
julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos 
só será afastada por decisão que a revir, reformar 
ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma 
das partes, nos termos do § 2o deste artigo. 



F i m 

Obrigado pela atenção! 


