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RESUMO 

 

A elaboração do Código de Processo Civil de 2015, editado através da Lei 
13.105/2015, deu-se em um contexto de elevada descrença da sociedade em 
relação ao Poder Judiciário, fundamentada na morosa e hipertrofiada Justiça, 
orientando-se sob um forte espírito de promoção às garantias constitucionais do 
acesso à justiça e da razoável duração do processo, buscando-se superar o excesso 
de formalismos e apresentar novos mecanismos à efetivação destes princípios. 
Dentre tais ferramentas, as tutelas provisórias revelaram-se como um dos meios 
mais cruciais para a persecução deste determinado fim, residindo na estabilização 
da tutela antecipada concedida em procedimento antecedente uma das principais 
inovações nessa seara. Através do método dedutivo, a presente monografia propôs-
se a averiguar o cabimento da hipótese básica de que, nada obstante a previsão 
legal do procedimento antecedente apenas às tutelas de urgência e do instituto da 
estabilização apenas às tutelas antecipadas, o objetivo da tutela de evidência em 
mitigar os efeitos danosos do tempo do processo e promover a satisfação imediata 
do direito pugnado em juízo quando a probabilidade de êxito do demandante é alta, 
especialmente em relação às hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 311 do 
Código de Processo Civil de 2015, possibilitaria a aplicação analógica dos regimes 
previstos pelos arts. 303 e 304 do código processual às tutelas de evidência. Para 
tanto, inicialmente, realizou-se um estudo histórico das razões pelas quais surgem 
as tutelas provisórias no ordenamento jurídico brasileiro, sob quais formas se 
manifestaram ao longo do desenvolvimento do processo civil no Brasil, bem como a 
sistemática em que se encontra na codificação hodierna. Em um segundo momento, 
analisou-se a sistemática, as hipóteses e os aspectos processuais e procedimentais 
da tutela de evidência na norma processual. Por fim, utilizou da interpretação 
sistemática, histórica e teleológica para averiguar a juridicidade de conceber o 
requerimento antecedente e o instituto da estabilização para a tutela de evidência.  
 
Palavras-chave: Tutela de evidência. Procedimento antecedente. Estabilização. 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The elaboration of the Civil Procedure Code of 2015, edited through Bill 13.105/2015, 
took place in a context of society's high disbelief in the Judiciary, motivated by the the 
slow and hypertrophied Justice, being guided by a strong spirit of promotion of the 
consitutional guarantees of access to justice and reasonable length of procedure, 
looking to overcome the excessive formalisms and to present new mechanisms to 
the realization of these principles. Among these tools, the interim protection was 
revealed to be one of the most crucial means in the pursuit of this determined end, 
residing in the stabilization of the preliminary injunction granted in early procedure 
one the main inovations in this area. Through the deductive method, this work 
intends to verify the assumption that, regardless the legal provision of the early 
procedure only in cases of urgency injunctions and the stabilization only in case of 
preliminary injunctions, the objective of the evidence injunction is to mitigate the 
harmful effects of the civil procedure's length and to promote the immediate 
fulfillment of the right pleaded in court when the plaintiff's probability of success is 
high, especially regarding the cases fixed in items II and III of article 311 of the Civil 
Procedure Code of 2015, what would enable the application of articles 303 and 304 
in cases of evidence injunctions. For that examination, initially, it was studied the 
historical reasons for the birth of the interim protection, in which ways it manifested 
throughout the evolution of the brazilian legal system and its setting in today's 
procedural code. Then, it was analyzed the setting, cases and procedural aspects of 
the evidence injunction in today's code. Lastly, through a systematic, historical and 
teleological interpretation, it was studied the legality of conceiving the early procedure 
and the stabilization in cases of evidence injunctions.  
 
Keywords: Evidence injunction. Early procedure. Stabilization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, a padronização do 

procedimento ordinário, somada ao crescente número de demandas e a 

desconsideração dos impactos negativos do tempo necessário a obtenção do 

provimento jurisdicional pela visão tradicional e formalista do processo instaurou 

crise no Poder Judiciário. 

Com a descrença da sociedade civil e sua insatisfação frente a morosidade 

da Justiça revelou-se a insuficiência da norma processual em atender aos anseios e 

necessidades do cidadão comum, distanciando-se de sua finalidade de promover o 

direito em seu plano substancial.  

Tal conjuntura indicava a necessidade de mudança, exigindo-se do Poder 

Legiferante que pensasse um processo civil capaz de conciliar o valor da segurança 

jurídica aos valores da efetividade e celeridade da justiça, não mais preterindo-se 

estes àqueles em prol de uma visão individualista do processo, a fim de que se 

dirimissem os efeitos danosos do fator tempo do processo na vida dos 

jurisdicionados, carentes de pronta tutela de seus direitos. 

Ciente desta realidade, o constituinte, ao promulgar a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, sinaliza ao povo o interesse em atender às 

demandas populares de uma maior efetividade da justiça, positivando em seu art. 5º, 

XXXV, sob o manto de garantia constitucional a proteção contra lesão ou ameaça a 

direito. 

Isto porque, referida garantia refere-se ao acesso à justiça, que não mais se 

concebe pelo mero acesso formal, ao direito de ação, mas, sim, ao direito a obter-se 

uma prestação jurisdicional justa e célere, a ter a sua disposição um Judiciário capaz 

de cumprir com seu papel de pacificador dos conflitos sociais. 

Na esteira disto, com a Emenda Constitucional nº 45 de 2004, reforça-se 

este compromisso, com a introdução do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF/88, 

estabelecendo que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a 

razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação”. 
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Frente ao clamor popular e às garantias constitucionais no sentido de uma 

maior celeridade e efetividade da jurisdição, inicia-se o projeto legislativo de reforma 

do código processual civil, atentando-se à elevada insatisfação popular e a 

necessidade de uma simplificação e instrumentalização do processo, detectando as 

barreiras à prestação de uma prestação jurisdicional rápida e justa. 

Neste contexto, o instituto das tutelas provisórias ganha grandes contornos, 

editando-se o Código de Processo Civil de 2015, através da promulgação da Lei n. 

13.105/2015, sistematizando-o em seu Livro V, dos arts. 294 a 311, renovando esta 

espécie de tutela diferenciada já presente na codificação anterior e inovando-a em 

diversos aspectos. 

A nova codificação subdividiu, em seu art. 294, o gênero tutela provisória em 

tutela de urgência e tutela de evidência. Aquela também podendo ser dividida 

quanto a sua natureza em cautelar e satisfativa (antecipada), com possibilidade de 

requerimento na forma antecedente e incidental, conforme dispõe o parágrafo único 

do referido artigo. 

Quanto à tutela de evidência, a despeito de já ter sido manifestada no código 

revogado, ganhou contornos mais definidos com a nova codificação e foi pela 

primeira denominada de tutela de evidência na letra da lei, elencando o legislador 

quatro hipóteses para sua concessão em seu art. 311, quais sejam: quando houver 

abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu; quando as 

alegações de fato do autor puderem ser comprovadas de forma documental e 

estiverem amparadas por orientação jurisprudencial obrigatória; quando se tratar de 

demanda reipersecutória com prova documental do contrato de depósito, e; quando 

os fatos constitutivos do direito do autor estiverem comprovados suficientemente por 

prova documental à qual o réu não oponha contraprova apta a gerar dúvida razoável 

no julgador.  

Todavia, o legislador optou por limitar sua concessão ao caráter incidental, 

ao aventar a possibilidade do requerimento de forma antecedente apenas para as 

tutelas fundamentadas na urgência. 

Tal limitação afastou da tutela de evidência não só a possibilidade de ser 

pleiteada de forma antecedente, mas também impossibilitou que usufrua do 

benefício da estabilização de seus efeitos, uma das principais inovações 
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apresentadas código processual e importante ferramenta na promoção da celeridade 

processual e efetividade da justiça. 

Isto porque, o procedimento antecedente e a estabilização da tutela 

satisfativa surgem como grandes marcos na distribuição do ônus do tempo 

necessário à prestação da tutela jurisdicional, por meio de um processo munido de 

maior celeridade, calcado em um juízo de probabilidade obtido por meio de cognição 

sumária passível de pôr fim ao processo, visando à garantia dos princípios 

constitucionais da razoável duração do processo e do acesso à jurisdição, seja na 

lesão ou ameaça de lesão ao direito. 

Em razão desta exclusão e considerando-se o importante papel que o 

requerimento antecedente e a estabilização possuem para a administração da 

justiça, instaurou-se na doutrina a discussão acerca da possibilidade de estender às 

hipóteses da tutela de evidência tais previsões. 

O presente trabalho propõe-se, portanto, a verificar a possibilidade do 

requerimento da tutela de evidência em caráter antecedente e de sua estabilização. 

A hipótese básica desta monografia consiste em, a despeito da legislação 

reservar o procedimento antecedente às tutelas de urgência, tendo em vista que a 

tutela da evidência também tem por objetivo afastar os efeitos danosos decorrentes 

da morosidade do processo, visando a satisfazer antecipadamente o provimento 

futuro do mérito nas hipóteses em que a probabilidade de êxito do autor é alta; 

especificamente, em relação aos incisos II e III do artigo 311 do Código de Processo 

Civil, há a possibilidade de concessão da tutela da evidência sem a oitiva do réu, 

sendo seu requerimento aos moldes do art. 303, CPC, em tese, possível. 

O método de abordagem será o dedutivo, analisando e aglutinando os 

diversos posicionamentos doutrinários que visualizam ou não a possibilidade de 

interpretação extensiva dos arts. 303 e 304 do Código de Processo Civil de 2015. 

A monografia será dividida em cinco capítulos, desenvolvendo-se a hipótese 

básica dos capítulos dois a quatro, para, no capítulo cinco, expor as conclusões 

obtidas. No segundo capítulo, será apresentado um panorama geral da tutela 

provisória no ordenamento jurídico brasileiro, discorrendo-se sobre o ônus do tempo 

no processo, sob quais formas as tutelas provisórias se manifestaram ao longo da 
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evolução da legislação processual e os aspectos gerais da tutela provisória no 

Código de Processo Civil de 2015. No terceiro, será estudada a sistemática da tutela 

de evidência enquanto tutela provisória, analisando-se suas hipóteses, aspectos 

processuais e procedimentais. 

Por fim, no quarto capítulo, será verificada a possibilidade de requerimento 

da tutela de evidência em caráter antecedente, estudando se é possível ampliar o 

sentido e extensão da norma por meio de determinados métodos interpretativos, a 

relação entre a tutela de evidência e a tutela de urgência e, por fim, em que moldes 

desenvolver-se-ia o procedimento antecedente e a estabilização da tutela de 

evidência. 
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2 A TUTELA PROVISÓRIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

Neste presente capítulo, primeiramente, será abordado o surgimento da 

tutela provisória como mecanismo de distribuição do ônus do tempo no processo 

judicial. Ainda, será esboçada uma breve evolução histórica do instituto no 

ordenamento jurídico brasileiro e seus aspectos gerais na conjuntura atual, 

discorrendo-se sobre seu conceito e características, bem como seus fundamentos, 

espécies e o momento de requerimento e concessão.  

 

2.1 O ÔNUS DO TEMPO NO PROCESSO 

 

Inicialmente, importante apresentar a construção doutrinária a respeito do 

aspecto do tempo no processo civil e sua visualização enquanto um ônus, advindo o 

instituto da tutela provisória da necessidade de sua redistribuição equitativa entre as 

partes em litígio.  

Athos Gusmão Carneiro1 e Fernando da Fonseca Gajardoni2 apontam que o 

tempo figura como elemento intrínseco e inafastável do conceito de processo, 

sendo, portanto, inconcebível no Direito Processual um processo que não se 

alongue no tempo e nele não esteja destinado a desenvolver-se. 

O procedimento, ensina Gajardoni3, desenrola-se em diversas etapas, não 

se concretizando os atos processuais de forma instantânea. Nesse sentido, 

Carneiro4 explica que há o estabelecimento de prazos para a realização de pedidos 

e impugnações, comprovação de alegações de fato e de direito, insurgência contra 

decisões desfavoráveis, e o tempo necessário ao magistrado analisar os fatos que 

circundam o litígio e bem fundamentar suas decisões e sentença. 

Esta sistemática de prolongamento do processo no tempo, em linhas gerais, 

refere-se ao procedimento comum, padronizado no ordenamento jurídico brasileiro. 

 
1 CARNEIRO, Athos Gusmão. Da antecipação da tutela. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 01 
2 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Técnicas de aceleração do processo. São Paulo: Lemos & 
Cruz, 2003. p. 40 
3 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Ibidem. p. 40 
4 CARNEIRO, Athos Gusmão. op. cit. p. 01 
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Todavia, por vezes e a depender do direito que se busca tutelar, a sua adoção de 

forma indiscriminada pode ocasionar situações de verdadeira injustiça. 

O jurista Luiz Guilherme Marinoni5 explica que o estabelecimento, pela 

doutrina clássica, do procedimento ordinário – pautado na cognição plena e 

exauriente – como o padrão para a tutela dos direitos ocorreu sem a consideração 

da realidade social e da diversidade dos anseios do direito material, e, 

consequentemente, era inadequado para a tutela de algumas situações existentes 

no plano do direito substancial que exigiam pronta tutela. 

Neste sentido, também, é o entendimento de Gajardoni6, que classificou tal 

conjuntura como uma crise do processo, intimamente relacionada à crise do Poder 

Judiciário sobre a qual discorria em 2003.  

Para o autor7 a legislação processual mostrava-se incapaz de acompanhar e 

tutelar os novos direitos surgidos pelas mudanças constantes do dinamismo da 

sociedade contemporânea. Agravando a situação, no plano dos direitos materiais já 

bem estabelecidos no ordenamento jurídico brasileiro, a concepção de processo 

tradicional já não se mostrava capaz de pacificar de forma tempestiva os litígios ou 

tutelar de maneira eficaz o direito da parte com a razão, pois, mesmo obtida a 

prestação jurisdicional, por ser ofertada a destempo, não servia a pacificar as 

relações de direito e as relações sociais. 

O jurista assevera8, ainda, que diante de uma tutela prestada de forma 

intempestiva os direitos são afetados de maneiras distintas, a depender de sua 

natureza. Há alguns que invariavelmente irão sucumbir ou que perderão uma 

parcela de sua utilidade, outros, mesmo declarados após percorrido o moroso 

caminho do processo, necessitarão de outro procedimento para sua execução, e, 

ainda, há aqueles que ao serem reconhecidos tardiamente trazem desgaste 

emocional ao seu titular, em razão da incerteza e estado de dúvida proveniente da 

demora no procedimento. 

 
5 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela antecipatória e julgamento antecipado: parte incontroversa 
da demanda. 5. ed. rev., atual. e ampl. da obra Tutela antecipatória, julgamento antecipado e 
execução imediata da sentença. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. p. 14 
6 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Técnicas de aceleração do processo. São Paulo: Lemos & 
Cruz, 2003. p. 30-36 
7 GAJARDONI, Francisco da Fonseca. Ibidem. p. 30-32 
8 GAJARDONI, Francisco da Fonseca. Ibidem. p. 16-17 
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Isto porque, consoante lições de Marinoni9, o procedimento ordinário é 

caracterizado pela ideia de neutralidade e desconsidera o valor do tempo no litígio, 

desprendendo-se da realidade social e mostrando-se incapaz de racionalizar a 

distribuição do tempo do processo. Impossibilita-se, assim, uma maior efetividade na 

tutela dos direitos do autor que tem razão, ao passo que, invariavelmente, beneficia 

a parte contrária que, neste contexto, não a tem.  

Como explica Artur César da Souza10 o tempo dispendido no processo para 

se chegar a uma tutela jurisdicional acerca de certo direito em litígio configura-se 

como verdadeiro ônus às partes envolvidas, distribuindo-se de maneira desigual 

entre os litigantes:  

Há, por um lado, o autor em busca de uma decisão tempestiva, objetivando 

a proteção do bem da vida requerido em juízo da forma mais rápida possível; de 

outro norte, o réu, que, em linhas gerais, intenta manter a situação previamente 

existente à demanda, valendo-se de forma ampla dos mecanismos de defesa que 

lhe estão disponíveis, independentemente do tempo transcorrer. 

Assim, como pondera Gajardoni11, a visão individualista do processo 

tradicional, investido indiscriminadamente no valor da segurança jurídica, preteriu a 

celeridade e a eficácia do provimento jurisdicional, bem como a necessidade da 

população em obter uma tutela jurisdicional rápida, de forma a permitir um 

provimento judicial intempestivo.  

Para o autor12, embora uma decisão final pautada em cognição exauriente 

muna-se de segurança, entregando o bem da vida perseguido a quem de fato dele é 

titular, a demora demasiada na entrega do bem que deveria ser de pronto tutelado 

pode gerar danos alheios ao processo 

 
9 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela antecipatória e julgamento antecipado: parte incontroversa 
da demanda. 5. ed. rev., atual. e ampl. da obra Tutela antecipatória, julgamento antecipado e 
execução imediata da sentença. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. p.15-16 
10 SOUZA, Artur César de. Tutela provisória: tutela de urgência e tutela de evidência. 2. ed. São 
Paulo: Almedina, 2017. p. 34-35 
11 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Técnicas de aceleração do processo. São Paulo: Lemos & 
Cruz, 2003. p. 38 
12 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Ibidem. p. 41 
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Para Marinoni13, a concepção de direito de defesa exercido de forma plena 

pode tutelar as garantias do réu à obtenção de uma cognição definitiva, mas, ao não 

levar em consideração o aspecto do tempo no processo, pode privar a parte autora 

de seus direitos, para a qual “na realidade da vida a lentidão do processo pode 

significar angústia, sofrimento psicológico, prejuízos econômicos e até mesmo 

miséria.”14 

Neste sentido, Humberto Theodoro Júnior15 explica que, com o processo 

operando por esta lógica, além do dano imediato já infligido ao titular do direito 

material insatisfeito, a reparação só pode ser ofertada após o longo decurso de 

tempo necessário a concretização dos atos componentes do processo. Desta forma, 

a manutenção da insatisfação do direito em razão do tempo preciso ao 

desenvolvimento do procedimento judicial, impõe-se como novo dano ao autor, 

prejudicando a situação da parte lesada e ameaçando a efetividade da tutela 

jurisdicional.  

Portanto, permitida a imposição do ônus do tempo no processo 

exclusivamente à parte autora, o operador do direito deixa de observar o fim do 

processo e a sua simbiose com o plano do direito substancial, qual seja a de um 

instrumento a garantir a concretização do plano do direito material. Sobre esta 

interdependência recíproca comenta Theodoro Júnior: 

 
“[...] o direito, como um todo, existe para programar a paz social e, para 
tanto, o direito material, traça as regras primárias de convivência entre as 
pessoas. Quando, porém, o programa não é voluntariamente observado, é 
pelas regras do processo que a paz social almejada pelo direito material se 
pode concretizar, já que, por si só, seu regramento não tem como se 
efetivar nas sociedades civilizadas de nosso tempo. O que se extrai do 
direito material são preceitos ou ordens (conteúdo de suas regras de 
conduta). Mas a existência de tais preceitos pressupõe meio de torna-las 
realidade concreta, pelo que o processo se torna pressuposto da própria 
ordem material, já que um comando sem possibilidade de transformar-se 
em realidade é um nada. [...]”.16 

 
13 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela antecipatória e julgamento antecipado: parte incontroversa 
da demanda. 5. ed. rev., atual. e ampl. da obra Tutela antecipatória, julgamento antecipado e 
execução imediata da sentença. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002.  p. 15-16 
14 MARINONI, Luiz Guilherme. Ibidem. p. 15 
15 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Tutela jurisdicional de urgência. Rio de Janeiro: América 
Jurídica, 2001. p. 4 
16 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Ibidem. p. 3 
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Assim, o aspecto negativo do tempo no processo deve ser mitigado, nesse 

sentido afirmando Francesco Carnelutti apud Gajardoni: “Não seria arriscado 

comparar o tempo a um inimigo, contra o qual o juiz luta sem descanso”.17 

Todavia, como pontua Gajardoni18, vale destacar que o embate contra o 

tempo não pode ser travado indiscriminadamente, residindo o verdadeiro desafio do 

processo civil na ponderação entre o valor do tempo e da segurança.  

Desta forma, a fim de se alcançar um justo processo, por meio da 

distribuição isonômica do ônus do tempo entre as partes, deve-se encontrar o “ponto 

de interligação temporal”19 entre a garantia, em prol do autor, da efetividade da 

atividade jurisdicional e, em favor do réu, a observância de suas garantias 

fundamentais, como a ampla defesa e o contraditório. 

A partir deste contexto fomentou-se a criação de tutelas jurisdicionais 

diferenciadas, surgindo no ordenamento jurídico brasileiro o instituto da tutela 

provisória, antecipando-se a prestação jurisdicional nos casos em que a sujeição da 

parte autora ao ônus do tempo mostrava-se desarrazoada em razão da 

probabilidade de sagrar-se vitorioso ao fim da demanda, seja pela evidência de seu 

direito ou pelo abuso da defesa do réu. Nesse sentido, assevera Marinoni: 

 
“[...]Ora, se é inegável a existência do conflito entre o direito à 
tempestividade da tutela e o direito à cognição definitiva, e é sabido que o 
réu tem interesse em utilizar o processo para conservar o status quo pelo 
maior espaço de tempo possível, deve ser admissível a antecipação da 
tutela executiva nos casos de direitos evidentes e de defesas infundadas. 
Não há outra alternativa para o processo não prejudicar o autor que tem 
razão.”20 

 

 
17 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Técnicas de aceleração do processo. São Paulo: Lemos & 
Cruz, 2003. p. 42 
18 GAJARDONI, Francisco da Fonseca. Ibidem. p. 41 
19 SOUZA, Artur César de. Tutela provisória: tutela de urgência e tutela de evidência. 2. ed. São 
Paulo: Almedina, 2017.  p. 36 
20 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela antecipatória e julgamento antecipado: parte incontroversa 
da demanda. 5. ed. rev., atual. e ampl. da obra Tutela antecipatória, julgamento antecipado e 
execução imediata da sentença. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002.  p. 25 
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Assim, como aponta Eduardo Arruda Alvim21 essa possibilidade da 

prestação da tutela jurisdicional anteriormente ao exaurimento da cognição toma 

lugar no ordenamento jurídico para evitar que se admita “verdadeira negativa de 

prestação jurisdicional”22 pela não decisão ou sua prolação apenas ao final do 

processo nos casos que clamam por pronta tutela jurisdicional. 

Além disso, consoante explica Marinoni23, em tais provimentos provisórios 

poderia haver a análise superficial dos fatos, em que, por meio de um juízo de 

probabilidade da existência do direito pleiteado, limita-se o juiz a declará-la. A busca 

da “verdade e da certeza” é postergada à sentença, a ser prolatada após análise 

aprofundada dos fatos em cognição exauriente, podendo-se revogar a decisão 

provisória se constatado que o direito antes declarado provável não existe, havendo 

a possibilidade de formação de coisa julgada material, diferentemente da tutela 

concedida através de cognição sumária. 

Assim, consoante Alvim24, é possível conciliar o princípio da segurança 

jurídica (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal) com a garantia de proteção contra 

ameaça ou lesão de direito (art. 5º, XXXV, da CF/88), bem como aos princípios da 

duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88) e do devido processo legal 

(art. 5º, LIV, da CF/88), assumindo as tutelas provisórias o papel de promover um 

efetivo acesso à prestação jurisdicional, seja pelo perigo de dano à efetividade do 

processo ou ao direito, além de quando desnecessária a submissão do autor à 

demora do processo diante da alta probabilidade de sua vitória ao final da demanda. 

 

2.2 AS MANIFESTAÇÕES DA TUTELA PROVISÓRIA NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO BRASILEIRO 

 

Exposto o contexto em que surgem as tutelas provisórias no ordenamento 

jurídico brasileiro, cumpre, agora, apresentar brevemente sob quais formas e 

sistematização manifestou-se o instituto nos Códigos de Processo Civil de 1939 e de 

 
21 ALVIM, Eduardo Arruda. Tutela provisória. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 23 
22 ALVIM, Eduardo Arruda. Ibidem. p. 23. 
23 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela de urgência e tutela da evidência. 1. ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2017. 33-34 
24 ALVIM, Eduardo Arruda. Op. Cit. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 24-26 
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1973, bem como sob a sistemática atual na vigência do Código de Processo Civil de 

2015. 

 

2.2.1 A tutela provisória no Código de Processo Civil de 1939 

 

Pode-se dizer que as primeiras formas de tutela provisória no ordenamento 

jurídico pátrio após o estabelecimento da “unidade” do processo civil no Brasil25 

desenvolveram-se junto ao Código de Processo Civil de 1939. Referido diploma 

processual apresentava as medidas acautelatórias do interesse das partes em seu 

Livro V (Dos processos acessórios), Título I (Das medidas preventivas), 

compreendido dos arts. 675 a 688, sendo as possibilidades de medidas cautelares a 

serem determinadas apresentadas pelos arts. 675 e 676 

Este último elencava as medidas preventivas existentes, estando entre elas: 

o arresto de bens do devedor; sequestro de coisa móvel ou imóvel; a busca e 

apreensão; a prestação de caução; exibição de livro, coisa ou documento; obras de 

conservação coisa litigiosa; dentre outras. 

O jurista Luiz Fux aponta26 como mais notável em relação ao tema das 

tutelas de segurança, a previsão contida no art. 67527 do código, que estabelecia o 

“poder geral de cautela” do magistrado, permitindo que determinasse as 

providências que considerasse necessárias a assegurar o interesse das partes 

envolvidas no litígio, mesmo que não autorizadas expressamente em outros 

dispositivos da lei. 

 

2.2.2 A tutela provisória no Código de Processo Civil de 1973 

 

 
25 FUX, Luiz. Tutela de segurança e tutela da evidência. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 181-183 
26 FUX, Luiz. Ibidem. p. 183  
27 Art. 675. Além dos casos em que a lei expressamente o autoriza, o juiz poderá determinar 
providências para acautelar o interesse das partes: I – quando do estado de fato da lide surgirem 
fundados receios de rixa ou violência entre os litigantes; II – quando, antes da decisão, fôr provável a 
ocorrência de atas capazes de causar lesões, de difícil e incerta reparação, no direito de uma das 
partes; III – quando, no processo, a uma das partes fôr impossível produzir prova, por não se achar 
na posse de determinada coisa. 



26 

 

Através da publicação da Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973, instituindo-

se um novo Código de Processo Civil, o instituto da tutela provisória recebe 

contornos melhor delineados e maior amplitude. 

O juiz Marcus Vinicius Rios Gonçalves28 explica que referido código inovou 

ao estabelecer em seu Livro III o processo cautelar, uma das três principais espécies 

de tutela jurisdicional existente no CPC/73.  

O referido procedimento destinava-se a proteger os outros dois tipos de 

provimentos jurisdicionais – o de conhecimento (Livro I) e o de execução (Livro II) – 

quando ameaçados pela morosidade do processo. Deste modo, caso houvesse a 

necessidade de medida cautelar, esta deveria ser requerida em processo autônomo, 

de forma preparatória ou incidental, ao principal, de conhecimento ou de execução. 

No primeiro momento de vigência do código, não havia a possibilidade de 

concessão genérica de tutelas provisórias satisfativas (tutela antecipada), a despeito 

da previsão de provimentos satisfativos liminares em alguns procedimentos 

especiais (Livro IV), como nas ações possessórias, por exemplo.  

Este panorama é alterado a partir da Lei n. 8.952/94, a qual modificou a 

redação do art. 27329 do CPC/73, passando-se a admitir a possibilidade de 

concessão de tutelas antecipadas genéricas em uma vasta gama de procedimentos 

e processos, se preenchidos requisitos gerais exigidos pelo dispositivo. 

Outra importante modificação ao CPC/73 surge com a edição da Lei n. 

10.444/2002, que incluiu o § 7º30 ao art. 273, instituindo a fungibilidade entre a tutela 

antecipada e a tutela cautelar, permitindo ao juiz conceder a tutela que considerasse 

ser mais apropriada ao caso, podendo ser concedida tutela cautelar no processo 

principal, mesmo que requerida uma tutela antecipada. A instituição da fungibilidade 

fez com que o processo cautelar perdesse, aos poucos, sua utilidade, sendo tal 

fenômeno levado em consideração pelo legislador atual, que extinguiu o processo 

cautelar, mas manteve a tutela cautelar. 
 

28 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo curso de direito processual civil, volume 1: teoria 
geral e processo de conhecimento (1ª parte). 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
29 Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da 
tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da 
verossimilhança da alegação e: 
I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou 
II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. 
30 § 7º Se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer providência de natureza cautelar, poderá 
o juiz, quando presentes os respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter incidental 
do processo ajuizado. 
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No que diz respeito à tutela da evidência, Daniel Assumpção Neves31 

comenta que referida espécie de tutela encontrava-se dispersa no Código de 

Processo Civil de 1973, ainda que não houvesse referência a terminologia adotada 

atualmente.  

A hipótese de tutela da evidência do inciso I do art. 311 do Código de 

Processo Civil de 2015 estava prevista no art. 273, II, § 6º, portanto, como tutela 

antecipada de urgência, de modo que, para sua concessão, além da necessidade de 

caracterização do abuso no direito de defesa ou evidente propósito protelatório, 

também se exigia a prova incontestável de verossimilhança do direito pleiteado, 

diferentemente do dispositivo do CPC/15, o qual exige apenas o abuso do direito de 

defesa ou o propósito protelatório do réu. 

 

2.2.3 A tutela provisória no Código de Processo Civil de 2015 

 

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, por meio da 

publicação da Lei 13.105/2015, apresenta-se ao direito processual uma série de 

inovações em diversos aspectos da figura da tutela provisória. 

Primeiramente, o novo código inovou ao sistematizar sob um mesmo regime 

as tutelas diferenciadas concedidas por meio de cognição sumária, denominando-o 

de tutela provisória. No seu Livro V, “Da tutela provisória”, a legislação processual 

discorre sobre o instituto dos arts. 294 a 311, organizando-o em três títulos. 

Em seu Título I, compreendendo os arts. 294 a 299, trata das disposições 

gerais da tutela provisória, estabelecendo em seu primeiro artigo os dois tipos de 

fundamentos sobre os quais esse tipo de tutela pode embasar-se, quais sejam o da 

urgência ou da evidência. 

Já no Título II, dos arts. 300 a 310, o código trata das tutelas provisórias de 

urgência, subdividindo-o em três capítulos distintos. O Capítulo I, arts. 300 a 302, 

trata das disposições gerais da tutela de urgência, que se subdivide em tutela 

satisfativa (antecipada) e tutela cautelar. 

 
31 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015. Rio de 
Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015. 



28 

 

Quanto aos Capítulos II e III, nele encontram-se uma das principais 

inovações trazidas pela Lei 13.105/2015, estabelecendo a possibilidade de 

requerimento em caráter antecedente da tutela provisória, anteriormente ao 

requerimento do pedido principal. O primeiro deles, arts. 303 e 304, refere-se ao 

procedimento antecedente da tutela satisfativa (antecipada) e o segundo, arts. 305 a 

310, ao procedimento antecedente da tutela cautelar. 

Por fim, em seu Título III, art. 311, o código apresenta o instituto da tutela da 

evidência, que, como dito alhures, apesar de, no entendimento de alguns autores, 

não ser inédito no ordenamento jurídico brasileiro, não havia sido apresentado, 

ainda, sob essa nomenclatura.  

 

2.3 ASPECTOS GERAIS DA TUTELA PROVISÓRIA 

 

No presente subcapítulo, serão apresentados alguns aspectos gerais da 

tutela provisória, não pretendendo esgotar o abrangente tema, tendo o autor 

escolhido, para fins organizacionais do presente trabalho, discorrer sobre o conceito 

e características desta forma de tutela jurisdicional, seus fundamentos, espécies e 

momento para seu requerimento/concessão. 

 

2.3.1 Conceito e características da tutela provisória 

 

Inicialmente, para a compreensão do conceito desta forma de tutela, 

necessário compreender que figura numa dicotomia entre duas modalidades de 

tutela jurisdicionais ofertadas pelo Estado, quais sejam a tutela definitiva e a tutela 

provisória, estando ligado o entendimento desta ao daquela, isto porque, segundo 

Fredie Didier Jr, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, a “tutela 

provisória é aquela que se pretende definitiva concedida após cognição sumária”32. 

A tutela definitiva, explicam os autores33, caracteriza-se pelo prestígio à 

segurança jurídica. Para a sua obtenção necessário que haja um julgamento 

 
32 DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito 
processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, 
coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. v. 2. 11. ed. Salvador: Editora JusPodvim, 2016. 
p. 575 
33 DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Ibidem. 
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embasado em cognição exauriente, em que se aprofundará a discussão envolvendo 

o bem da vida em litígio, observando-se o devido processo legal, a ampla defesa e o 

contraditório. 

Tal espécie de tutela subdivide-se em tutela definitiva satisfativa (cognitiva 

ou executiva) e definitiva cautelar (não-satisfativa):  

a)  a primeira busca a certificação e/ou a efetivação de um direito constante 

do plano do direito material, objetivando satisfazer um direito por meio da 

entrega do bem da vida perseguido em juízo. A obtenção da tutela 

satisfativa ocorre apenas após a concretização de todos os atos 

processuais necessários à prolação da sentença, os quais podem 

prolongar-se demasiadamente no tempo, colocando a entrega do bem da 

vida almejado em risco, situação que se denomina periculum in mora 

(perigo da demora); 

b)  a segunda origina-se a partir deste perigo oriundo da demora para a 

obtenção da tutela definitiva satisfativa do direito, com a finalidade de 

assegurar/conservar o direito perseguido, pretendendo mitigar o ônus 

que o tempo pode causar ao direito afirmado. Nessa modalidade, há uma 

cognição exauriente quanto ao direito à cautela, e uma cognição sumária 

quanto o direito a ser acautelado. Tal espécie de tutela definitiva possui 

eficácia que se limita no tempo, enquanto necessita acautelar o direito a 

ser satisfeito, sendo, portanto, temporária (o que difere da 

provisoriedade, pois, a despeito de ter eficácia de duração limitada, é 

definitiva e inalterável, pois não haverá decisão posterior que a confirme, 

modifique ou revogue34). 

Como exposto no início deste capítulo, o procedimento para a obtenção de 

uma tutela final, obtida por meio de cognição exauriente, com o fito de assegurar o 

direito do réu ao contraditório e à ampla defesa, invariavelmente, irá prolongar-se no 

tempo. 

 
34 DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito 
processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, 
coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. v. 2. 11. ed. Salvador: Editora JusPodvim, 2016. 
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Ocorre que, em determinadas casos, pode-se verificar uma situação de 

urgência, em que o direito que se busca proteger por meio de tutela definitiva, 

(satisfativa ou cautelar) pode encontrar-se em risco, “seja porque existente alguma 

circunstância que sobre ele pesa in concreto, seja porque a sujeição do 

reconhecimento do direito a técnicas mais seguras para seu acertamento poderia, aí 

então, colocá-lo em risco”.35 

Além destes, conforme lições de José Miguel Garcia Medina36, há casos em 

que, mesmo ausente a urgência, percebe-se evidente o direito do autor em 

contraposição a direito pouco aparente do réu, de maneira que a simples demora 

para a concessão de uma tutela definitiva (satisfativa) implica uma nova lesão à 

parte que busca a proteção jurisdicional. 

Neste contexto, como se extrai das lições de Eduardo Talamini e Luiz 

Rodrigues Wambier37, são inseridas as tutelas provisórias: nas situações em que há 

perigo na demora (urgência), consistem em mecanismos para garantir o resultado 

que possivelmente se obteria somente ao final do processo, satisfazendo esse 

resultado ou conservando as condições para sua obtenção; nas situações em que 

se verifica a evidência da razão do requerente, consistem em mecanismos de 

redistribuição dos efeitos danosos da demora processual, havendo a satisfação do 

resultado pretendido ao final, vez que o ônus do tempo não deveria ser suportado 

por aquele que tem suficientemente comprovada a titularidade sobre o direito. 

Assim, segundo Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero38, as tutelas provisórias possuem a função de mitigar os efeitos danosos do 

tempo citados acima, com a função de redistribuição equitativa de tal ônus, seja 

fundando-se na urgência, com as tutelas provisórias cautelar ou antecipada 

(satisfativa), ou na evidência, sempre com a tutela provisória satisfativa.  

 
35 MEDINA, José Miguel Garcia. Curso de Direito processual civil moderno. 3. ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2017.. p. 455 
36 MEDINA, José Miguel Garcia. Ibidem. p. 456 
37 WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil: cognição 
jurisdicional (processo comum de conhecimento e tutela provisória), volume 2. 16. ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 860-861 
38 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Sérgio Cruz. Novo curso de 
processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume II. São Paulo: Editora 
São Paulo, 2015. p. 198 



31 

 

 

 

Esta forma de tutela jurisdicional, que visa dar pronta eficácia à tutela que se 

pretende obter ao final do processo, de acordo com Didier Jr, Braga e Oliveira39 

possui três características essenciais, quais sejam: a sumariedade da cognição, a 

precariedade e a inaptidão para formar coisa julgada material. 

A sumariedade da cognição consiste no fato de esses provimentos 

jurisdicionais pautarem-se em um juízo de probabilidade, obtido por meio de uma 

cognição sumária. 

Aqui, importante discorrer brevemente sobre o conceito de cognição. Dos 

ensinamentos de Talamini e Wambier40, pode-se depreender que cognição é a 

atividade que dá respaldo às decisões tomadas pelo órgão jurisdicional, buscando 

assegurar a construção de decisões justas. Para os autores, subdivide-se em plano 

horizontal e vertical.  

O primeiro refere-se à delimitação das questões que podem ser enfrentadas 

pelo juízo, podendo ser total ou parcial. Quanto ao plano vertical, este diz respeito 

ao grau de profundidade a serem investigadas as questões postas para o juiz, 

podendo ser produzidas de forma ampla, com uma cognição exauriente, ou de forma 

limitada em razão da necessidade de efetividade da tutela ou do princípio da 

duração razoável do processo, com uma cognição superficial (sumária). 

A precariedade consiste41 no fato de a tutela provisória conservar a sua 

eficácia no decorrer do processo, caso não haja decisão estabelecendo o contrário. 

Todavia, a qualquer tempo no processo poderá haver a revogação ou modificação 

da tutela concedida provisoriamente, em razão de mudança quanto aos fatos, ao 

direito e ao conjunto probatório, superveniente ao momento de sua concessão. 

A inaptidão da tutela provisória para formar coisa julgada material decorre 

das duas primeiras características, pois, por ser obtida por meio de cognição 

 
39 DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito 
processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, 
coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. v. 2. 11. ed. Salvador: Editora JusPodvim, 2016. 
582  
40 WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil: cognição 
jurisdicional (processo comum de conhecimento e tutela provisória), volume 2. 16. ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 55-58. 
41 DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. op. cit. p. 582 
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sumária, ainda não se observou o contraditório e a ampla defesa, e, por ser precária, 

pode ser revista a qualquer tempo. 

Ainda sobre as generalidades da tutela provisória, Gonçalves explica42 que 

sua classificação pode dar-se em razão de sua fundamentação, natureza ou 

momento em que é requerida, classificações que Didier Jr, Braga e Oliveira 

denominam43 de dimensões, complementares entre si. 

Em relação à primeira classificação, deve-se examinar “por que” é possível a 

concessão da tutela provisória, analisando-se os pressupostos que permitem a 

concessão dessa tutela jurisdicional, que se fundamentará na urgência ou na 

evidência. 

Quanto a segunda, deve-se observar “o quê” pretende-se proteger por meio 

da tutela provisória, dimensionando-a com base em seu conteúdo, podendo a 

proteção provisória ser de natureza satisfativa ou cautelar. 

Por último, a classificação da tutela provisória dá-se em razão do “modo” em 

que é requerida, podendo ser, nesta dimensão, tutela provisória antecedente ou 

incidental. 

 

2.3.2 Os fundamentos da tutela provisória 

 

Como se expôs anteriormente, as diferentes formas de tutela provisória 

possuem uma característica em comum, qual seja, a redistribuição do ônus do 

processo entre as partes, visando a combater as situações de injustiça que possam 

ser impostas à parte que tem razão, ao fazê-la esperar o longo trâmite processual 

para a obtenção da tutela definitiva. 

Estas situações de injustiça podem decorrer de dois fatores: de um lado, há 

casos em que a demora do processo pode prejudicar o demandante em razão do 

“perigo de dano” ao direito ou gerar “risco ao resultado útil do processo”, o que se 

configura como situação de urgência; de outro lado, há situações em que, por 

mostrar-se tão evidente o direito do autor em face do pouco aparente direito do réu, 

 
42 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo curso de direito processual civil, volume 1: teoria 
geral e processo de conhecimento (1ª parte). 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 323 
43 DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito 
processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, 
coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. v. 2. 11. ed. Salvador: Editora JusPodvim, 2016. 
p. 583 
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a morosidade do processo até o provimento final, com a manutenção da insatisfação 

do direito pleiteado, consiste, por si só, novo dano ao autor, configurando-se 

situação de evidência. 

A tutela provisória, portanto, ao ser concedida, deve ser fundamentada sobre 

uma dessas duas situações, em que presente a urgência ou a evidência. 

 

2.3.2.1 Tutelas de urgência 

 

Para a concessão das tutelas de urgência previstas dos arts. 300 a 302 do 

CPC/15, deve haver o preenchimento de dois pressupostos: a presença de 

“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo”44. 

 O primeiro pressuposto, também conhecido como o fumus boni iuris, é 

atendido, conforme lição de Humberto Theodoro Júnior45, quando se demonstra a 

plausibilidade do direito que se encontra em risco, sem que haja a necessidade de 

comprovar de forma cabal que tal direito existe. Se, em juízo de verossimilhança, 

vislumbra-se a possibilidade de exercício do direito a ação e os fatos narrados 

apoiarem-se em elementos razoáveis de convencimento, havendo a possibilidade de 

uma prestação jurisdicional favorável, demonstra-se a fumaça do bom direito. 

O segundo pressuposto, também referido como periculum in mora, é 

preenchido quando a parte demonstra verdadeiro receio de que a espera para 

obtenção da tutela definitiva possa ocasionar “a falta de circunstâncias favoráveis à 

própria tutela”46. O perigo de dano consiste em qualquer situação que possa 

prejudicar uma efetiva composição do litígio, seja pelo risco de perecimento do bem 

ou mutação das provas necessárias para o provimento jurisdicional, por exemplo. 

  

 
44 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. 
45 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito 
processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. 1. 56. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2015. p. 609-611 
46 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Ibidem. p. 610  
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2.3.2.2 Tutela da evidência 

 

A concessão da tutela provisória fundamentada na evidência pode ocorrer 

quando se verifica que a probabilidade de o autor ter razão é consideravelmente 

mais elevada que a do réu, sem haver a necessidade de presença de periculum in 

mora. 

A antecipação dos efeitos da tutela definitiva, nesses casos, se dá pelo fato 

de que a impor ao autor que espere pelo demorado processo para obter uma tutela 

definitiva que muito provavelmente será concedida, se configuraria, por si só, em 

novo dano ao autor. 

Nesse sentido, assevera José Miguel Garcia Medina:  

 
“Enaltece o legislador aquilo a que, na doutrina, se tem chamado de tutela 
de evidência sem urgência ou tutela de evidência pura, que corresponde ‘à 
tutela de um direito que, de tão claro, impele a uma rápida proteção 
jurisdicional’, hipótese em que, ‘embora não haja o risco de dano à esfera 
jurídica do autor (grau nenhum) ou embora este risco seja desprezível (grau 
mínimo), o juiz decide conceder a tutela em face da certeza ou quase 
certeza do direito alegado (grau máximo)’”47 

 

O art. 311 do CPC/2015 elenca quatro situações em que caberá essa 

modalidade de tutela, quais sejam: a) “ficar caracterizado o abuso do direito de 

defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte”; b) “as alegações de fato 

puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante”; c) “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” e; d) “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.” 

 

2.3.3 A natureza e o momento de requerimento da tutela provisória 

 

 
47 MEDINA, José Miguel Garcia. Curso de Direito processual civil moderno. 3. ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2017. 507 
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Como exposto alhures, além da dimensão do “por que” a tutela provisória é 

concedida, a sua classificação pode ser feita pela natureza que possui, podendo ser 

satisfativa ou cautelar, e também pelo momento em que é requerida no processo, de 

forma antecedente ou incidental. 

 

2.3.3.1 A natureza da tutela provisória 

 

Conforme já se discorreu acima, a compreensão da tutela provisória está 

intimamente ligada à compreensão da tutela definitiva. Didier Jr, Braga e Oliveira48 

referem-se à natureza da tutela provisória como espécie e explicam que ela é 

determinada de acordo com a espécie da tutela definitiva concedida 

provisoriamente. 

Deste modo, a tutela provisória pode ser de natureza satisfativa ou de 

natureza cautelar, antecipando-se os efeitos da tutela definitiva satisfativa, 

atribuindo-se de pronto bem da vida, ou antecipando-se os efeitos da tutela definitiva 

cautelar (não satisfativa), adiantando a cautela do direito perseguido. 

A tutela provisória cautelar é sempre tutela de urgência, justificando-se 

quando presente uma situação em que se exija a preservação imediata do direito 

afirmado. Além disto, esta espécie de tutela possui dupla função, desdobrando-se 

em função provisória, pois confere pronta eficácia à tutela definitiva cautelar, e a 

função cautelar, ao preservar o direito que se pretende satisfazer com a tutela 

definitiva satisfativa. 

Assim, consoante lições de Marinoni, Arenhart e Mitidiero49 a tutela 

provisória cautelar possui um caráter de referibilidade à tutela satisfativa, pois, em 

determinados casos, a concretização, futura e eventualmente, da tutela satisfativa 

somente será possível caso se assegure o direito pretendido. 

 
48 DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito 
processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, 
coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. v. 2. 11. ed. Salvador: Editora JusPodvim, 2016. 
p. 583 
49 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Sérgio Cruz. Novo curso de 
processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume II. São Paulo: Editora 
São Paulo, 2015. p. 197 
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Quanto às tutelas provisórias satisfativas, estas podem ser fundadas na 

urgência ou na evidência.  

Quando concedidas em face de situação de urgência, sob a denominação 

de tutela de urgência antecipada, a satisfação imediata da pretensão do autor se dá 

com o intuito de afastar o perigo na demora para obtenção da tutela definitiva. 

Já quando a tutela satisfativa funda-se na evidência, a satisfação imediata 

do direito perseguido se dá em razão de evitar que se infrinja ao autor novo dano, 

consistente na demora do processo, pois injustificada a imposição do ônus do tempo 

para a resolução definitiva do litígio exclusivamente a ele, tendo em vista que possui 

elevado grau de probabilidade de sagrar-se vitorioso ao final da demanda. 

 

2.3.3.2 Momento de concessão da tutela provisória 

 

As tutelas provisórias podem ser classificadas quanto ao momento em que 

são requeridas e concedidas, havendo a possibilidade de serem requeridas em 

caráter antecedente ou em caráter incidental. 

O requerimento em caráter antecedente consiste no pleito da tutela 

provisória anteriormente ao pedido principal, caso em que, concedida a tutela, “o 

direito ao contraditório tem a sua realização postergada para depois da oitiva do 

réu”50. 

Nesse sentido, assevera Medina: 

 
“Não há, no caso, violação à garantia do contraditório, que, na hipótese, fica 
diferido, ou seja, adiado para momento posterior. Não fosse assim, se 
poderia tornar concreta lesão cuja ameaça, com a liminar, se pretendia 
evitar, restando violado o inc. XXXV do art. 5º da CF/1988”51 

 
O requerimento em caráter incidental dá-se quando a tutela provisória é 

prestada após a oitiva da parte ré, podendo ser concedida ao longo de todo o curso 

do processo, conforme elucidam Wambier e Talamini, inclusive na sentença, com o 

fito de impedir o recebimento da apelação sob efeito suspensivo e produzindo 

 
50 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Sérgio Cruz. Novo curso de 
processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume II. São Paulo: Editora 
São Paulo, 2015. p. 207 
51 MEDINA, José Miguel Garcia. Curso de Direito processual civil moderno. 3. ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 489 
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efeitos provisórios, ou em grau recursal, sendo possível até em sede de recurso 

especial ou extraordinário. 

 

2.3.3.2.1 Momento de concessão da tutela de urgência  

 

A tutela de urgência poderá ser concedida tanto em caráter antecedente 

quanto incidental, independentemente de ser a cautelar ou a antecipada.  

Quanto ao requerimento incidental, a tutela de urgência poderá ser requerida 

a qualquer tempo no curso do processo caso se instaure situação de perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. 

Na tutela cautelar requerida em caráter antecedente, dispõe art. 305 do 

CPC/2015, o requerente irá apenas apresentar o pedido da cautelar, anteriormente 

ao pedido principal, devendo apenas indicar a lide e seus fundamentos, bem como 

expor sumariamente o direito que se pretende acautelar e o periculum in mora. Caso 

haja a efetivação da tutela cautelar, o art. 308 do CPC prevê que o autor deverá 

formular o pedido principal no prazo de trinta dias. 

Na tutela antecipada requerida em caráter antecedente, o art. 304 do CPC 

estabelece que o requerente irá limitar-se a requerer a antecipação dos efeitos da 

tutela definitiva, apenas indicando qual será o pedido final e expondo a lide, o direito 

afirmado e o periculum in mora.  

Nesta espécie de tutela de urgência, diferentemente da tutela cautelar, o 

legislador previu, no art. 304 do CPC/2015, a possibilidade de estabilização caso o 

réu não interponha o respectivo recurso contra a decisão liminar. 

 

2.3.3.2.2 Momento de concessão da tutela da evidência 

 

A tutela provisória fundada na evidência não recebeu previsão pelo 

legislador de requerimento em caráter antecedente, podendo ser requerida somente 

em caráter incidental, pois, em regra, só se verificará a inconsistência da defesa da 

parte ré após sua manifestação. 
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Todavia, o parágrafo único do art. 311 do CPC/2015 previu a possibilidade 

de concessão da tutela provisória por meio de decisão liminar nas hipóteses dos 

incisos II e III, em que o pedido irá fundar-se, respectivamente, em tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em enunciado de súmula vinculante e quando “se 

tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada ao contrato 

de depósito”, casos em que a “defesa do réu será potencialmente inconsistente”.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
52 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Sérgio Cruz. Novo curso de 
processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume II. São Paulo: Editora 
São Paulo, 2015. p. 207 
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3 A TUTELA DA EVIDÊNCIA NA SISTEMÁTICA DA TUTELA PROVISÓRIA: 

HIPÓTESES, ASPECTOS PROCESSUAIS E PROCEDIMENTAIS 

 

Exposto o contexto em que surgem as tutelas provisórias, seu panorama 

geral e manifestações na evolução do ordenamento jurídico brasileiro, o presente 

capítulo debruçar-se-á sobre a sistemática apresentada pelo CPC/2015 desta tutela 

diferenciada quando fundamentada na evidência, discorrendo a respeito das 

hipóteses em que se permite sua concessão e seus aspectos processuais e 

procedimentais. 

 

3.1 AS HIPÓTESES DE CONCESSÃO DA TUTELA DA EVIDÊNCIA 

 

O CPC/2015, no Título III de seu Livro V com seu art. 31153, disciplina a 

matéria das tutelas provisórias da evidência, estabelecendo, já em seu caput, que a 

concessão de tal espécie de tutela diferenciada prescinde da demonstração, pelo 

requerente, de risco ao resultado útil do processo ou de perigo de dano. 

Em seguida, nos quatro incisos do referido artigo, o Código presta-se a 

apresentar as hipóteses em que se permitirá ao magistrado conceder a tutela da 

evidência, quais sejam: a) quando houver atos de protelação do réu ou seu abuso 

do direito de defesa; b) quando for possível que a parte autora comprove o direito a 

receber o bem da vida perseguido apenas de forma documentada e o fundamento 

da demanda embasar-se em precedente obrigatório; c) quando se tratar de pedido 

reipersecutório com a apresentação de documento comprovante do contrato de 

depósito; e d) quando a parte autora instruir a inicial com documentos que 

 
53 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. 
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comprovem, suficientemente, o fato constitutivo do direito pleiteado, documentos 

contra os quais o réu não oponha contraprova capaz de gerar dúvida razoável. 

Aqui, vale ressalvar que, conforme explicam Didier Jr., Braga e Oliveira54, 

tais hipóteses referem-se aos direitos em sua generalidade, àqueles cuja tutela 

obtém-se por meio do procedimento comum, havendo previsão, no diploma 

processual, de hipóteses de tutela provisória de evidência, também, nos 

procedimentos especiais, como é o caso, por exemplo, dos art. 562, tutela provisória 

satisfativa da ação possessória, art. 678, embargos de terceiro, e art. 700, ação 

monitória. 

Todavia, sendo o enfoque do presente trabalho as hipóteses da tutela de 

evidência concedidas no procedimento comum, apenas os casos do art. 311 serão 

analisados com maior profundidade. 

Consoante os ensinamentos de Marinoni55, tendo em vista a própria dicção 

normativa do artigo, desvinculando a tutela de evidência do periculum in mora, essa 

espécie de tutela possui como finalidade redistribuir o ônus da demora do processo 

e propiciar a tutela do direito perseguido pelo autor caso incontroverso ou evidente o 

fato constitutivo de seu direito e o réu possuir defesa infundada, podendo seu 

exercício configurar-se como abuso. 

Para Didier Jr., Braga e Oliveira56, essa forma de tutela provisória subdivide-

se em duas modalidades, quais sejam a tutela de evidência punitiva e a tutela de 

evidência documentada. A primeira, referente ao inciso I do art. 311, é concedida 

quando verificada na postura do réu atos abusivos de seu direito de defesa ou seu 

propósito em retardar a atividade jurisdicional. Já a segunda, observa-se nas 

hipóteses dos incisos II a IV do referido artigo, quando as alegações da parte autora 

são embasadas em provas documentais que indicam a probabilidade de êxito na 

demanda. 

 

 
54 DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito 
processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, 
coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11. ed. Salvador: Editora JusPodvim, 2016. p. 
632 
55 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela de urgência e tutela da evidência. 1. ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2017. p. 276 
56 DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Op. cit. p. 633 
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3.1.1 Tutela de evidência concedida contra o abuso do direito de defesa ou o 

manifesto propósito protelatório da parte 

 

O inciso I do art. 311 do CPC/2015 prevê a concessão da tutela de evidência 

quando verificado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório, 

hipótese que pode ser vista, consoante o entendimento de Marinoni57, uma cláusula 

geral da tutela de evidência, permitindo que a medida seja concedida em qualquer 

caso que se verifique um direito evidente frente a uma defesa inconsistente e cujo 

exercício, se exigir instrução dilatória, caracteriza-se em abuso. 

Sobre o tema, discorre em conjunto com Arenhart e Mitidiero: 

 
“Nessa linha, o art. 311, I, deve ser lido como uma regra aberta que permite 
a antecipação da tutela sem urgência em toda e qualquer situação em que a 
defesa do réu se mostre frágil diante da robustez dos argumentos do autor – 
e da prova por produzida – na petição inicial. Em suma: toda vez que 
houver apresentação de defesa inconsistente.”58 

  
A tutela provisória concedida sob essa hipótese é classificada por parte da 

doutrina como a modalidade da tutela de evidência punitiva, nomenclatura citada 

alhures, ou tutela de evidência sancionadora da má-fé processual, conforme 

conceituação de Bruno Vinicius da Rós Bodart59.  

Todavia, importante ressaltar que tal classificação e finalidade não são 

unanimidade dentre os doutrinadores, sendo o entendimento de parte diversa da 

doutrina, como Wambier e Talamini60 e Theodoro Júnior61, que a concessão da 

medida não busca punir a parte abusiva, mas, sim, promover, em favor da parte que 

 
57 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela de urgência e tutela da evidência. 1. ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2017. p. 334 
58 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Sérgio Cruz. Novo curso de 
processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume II. São Paulo: Editora 
São Paulo, 2015. p. 201 
59 BODART, Bruno Vinícius da Rós; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.); TALAMINI, Eduardo 
(coord.). Tutela de evidência – teoria da cognição, análise econômica do direito processual e 
comentários sobre o novo CPC. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 112 
60 WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil: cognição 
jurisdicional (processo comum de conhecimento e tutela provisória), volume 2. 16. ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 898 
61 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito 
processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. 1. 56. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2015. p. 680 



42 

 

tem razão, uma distribuição justa do ônus da demora processual, a fim de que não 

arque injusta e exclusivamente com o tempo necessário para se conseguir uma 

tutela jurisdicional definitiva em razão da malícia da parte que pretende protelar a 

resolução do feito. 

Para a parte da doutrina que se posiciona em sentido contrário, bem 

representada por Didier Jr., Braga e Oliveira62, esta hipótese do art. 311 do 

CPC/2015 assume caráter punitivo, pois objetiva sancionar a parte que se porta com 

má-fé no curso do processo e intenta dificultar o regular processamento do feito, 

embaraçando a celeridade e lealdade processual. 

Assim, esta conduta desleal manifestada pela defesa inconsistente e 

ausente de seriedade configura-se como verdadeiro comportamento ilícito e 

autoriza-se a concessão da tutela de evidência em favor do autor, impondo-se à 

parte abusiva a punição de arcar com o ônus do tempo que se dispende para a 

obtenção de uma tutela embasada em cognição exauriente, uma vez que sobre ele 

recai a necessidade de provar que sua posição jurídica deve ser tutelada. 

A despeito da divergência conceitual, segundo Bodart63, ao discorrer sobre o 

inciso II do art. 273 do CPC/73, dispositivo análogo ao ora em comento, o caráter 

punitivo desta modalidade de tutela serve como ferramenta eficaz para estimular a 

parte ré a cooperar com o desenvolvimento regular do processo, uma vez que sobre 

ela recai o ônus da demora processual. 

Independentemente de considerar-se esta tutela de evidência como punitiva 

ou não, fato é que a doutrina converge no sentido de que, de uma forma ou de outra, 

esta medida provisória visa à promoção da igualdade substancial entre as partes. 

Quanto aos pressupostos para o provimento desta tutela de evidência, 

majoritariamente se entende que a verificação do abuso do direito de defesa ou o 

manifesto propósito protelatório da parte não basta, por si só, para se admitir sua 

concessão, devendo haver a demonstração prévia pelo autor do fumus boni iuris. 

 
62 DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito 
processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, 
coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11. ed. Salvador: Editora JusPodvim, 2016. p. 
633 
63 BODART, Bruno Vinícius da Rós; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.); TALAMINI, Eduardo 
(coord.). Tutela de evidência – teoria da cognição, análise econômica do direito processual e 
comentários sobre o novo CPC. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 115 
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Para Wambier e Talamini64, a caracterização do abuso de defesa e 

manifesto propósito protelatório do réu só pode ocorrer após a constatação – através 

de um intenso juízo de plausibilidade a respeito de qual parte tem razão – da 

elevada probabilidade do direito alegado pela parte autora. Somente a partir da 

averiguação de fortes indícios de que a parte autora terá êxito ao final da demanda e 

de que a parte ré, por esta razão, pretende protelar a tutela definitiva, justificar-se-ia 

taxar o comportamento da parte com baixíssima probabilidade de ter razão como 

abusivo, assim como considerar protelatória sua defesa. 

Consoante explica Theodoro Jr.65, a conduta abusiva do réu tem o condão 

de apenas reforçar a plausibilidade do direito alegado pela parte contrária, auxiliando 

o magistrado a alcançar um maior grau de certeza quanto a uma alegação já 

verossímil. Neste sentido, discorre o jurista: 

 
“Os elementos de convicção produzidos pelo autor, autorizadores de um 
juízo de verossimilhança, tornam-se, após a defesa abusiva e 
procrastinatória, fonte de certeza, por decorrência de uma presunção legal. 
Não se trata, de tal sorte, de tutelar um ‘direito naturalmente evidente’, mas 
de impulsionar um ‘salto de verossimilhança para a certeza’, por força da lei 
e por meio de ‘uma presunção relativa’, que, afinal, poderá ser destruída por 
prova contrária, provocando a revogação da tutela antecipada e deferimento 
da tutela definitiva em favor do demandado que antes abusara do direito de 
defesa.”66 

  
Assim, consoante ensinamentos de Wambier e Talamini67, a medida é 

concedida quando presente o maior grau de plausibilidade do direito somado ao 

grau mínimo de periculum in mora, consistente na defesa abusiva ou protelatória da 

parte que, muito provavelmente, não tem razão e com tal conduta intenta prejudicar 

o regular desenvolvimento do feito. 

 
64 WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil: cognição 
jurisdicional (processo comum de conhecimento e tutela provisória), volume 2. 16. ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 898 
65 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito 
processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. 1. 56. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2015. p. 680 
66 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Ibidem. p. 680 
67 WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Op. cit.. p. 898 
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Para Medina68, a redação do referido inciso mostra-se incompleta e seria 

mais adequada caso salientasse a necessidade de constituição de prova inequívoca 

demonstrando a verossimilhança da alegação da parte autora, em consonância ao 

disposto no art. 273, caput, inc. II, do CPC/73, dispositivo equivalente previsto no 

diploma processual antecedente. 

No que diz respeito às expressões utilizadas pelo inciso I do art. 311 do 

CPC/2015, “abuso do direito de defesa” e “manifesto propósito protelatório”, seus 

significados são abertos, de modo que o magistrado deve analisar, diante do caso 

concreto, os atos da parte ré que de fato objetivem exclusivamente a criação de 

obstáculos ao devido processamento do feito. 

Todavia, é possível determinar os sentidos de cada expressão e distingui-las 

entre si. 

Consoante explicam Didier Jr., Braga e Oliveira69, “abuso do direito de 

defesa” diz respeito aos atos que são praticados pelo réu na defesa dentro do 

processo, incluindo-se as próprias práticas com intuito protelatório, devendo sua 

interpretação ser ampla, alcançando qualquer manifestação com intuito protelatório 

da parte ré, seja na contestação ou outros atos processuais, como interposição de 

recursos manifestamente protelatórios, por exemplo. 

Por outro lado, o manifesto propósito protelatório abrange a posição do réu 

adotada extraprocessualmente, como a ocultação de prova por exemplo, podendo 

ser verificado, inclusive, antes do início do processo, devendo haver a concessão da 

tutela de evidência pelos fatos anteriores ao processo após a citação do réu. 

Como aponta Bodart70, a despeito desta hipótese de tutela de evidência ser 

de extrema importância para se promover um processo mais efetivo e livre de 

abusos, o instituto é pouco utilizado nos processos judiciais. Isto porque a 

apresentação de defesa frágil, inconsistente e sem seriedade pelo réu, geralmente 

gera o indeferimento das provas requeridas, tendo em vista sua inutilidade ou 

 
68 MEDINA, José Miguel Garcia. Curso de Direito processual civil moderno. 3. ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 508 
69 DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito 
processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, 
coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11. ed. Salvador: Editora JusPodvim, 2016. p. 
634-635 
70 BODART, Bruno Vinícius da Rós; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.); TALAMINI, Eduardo 
(coord.). Tutela de evidência – teoria da cognição, análise econômica do direito processual e 
comentários sobre o novo CPC. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 118 
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caráter protelatório, e, portanto, autoriza que o magistrado efetue julgamento 

antecipado da lide.  

Além disto, consoante Didier Jr. Braga e Oliveira71, a medida tende a ser 

preterida em razão da existência de outros meios eficientes para o combate à má-fé 

processual, como a fixação de multa contra o litigante desleal. Todavia, os autores 

defendem que nada impediria a cumulação de sanções processuais, inclusive com 

expressa previsão pelo art. 77, § 2º, do CPC, e art. 774 do CPC. 

Tendo este panorama em vista, os autores ponderam que, nesses casos, a 

maior utilidade da tutela de evidência punitiva revela-se na sua concessão em sede 

de sentença, com o intuito de impedir o recebimento de um eventual recurso de 

apelação em seu efeito suspensivo. 

Vale dizer, conforme lições de Theodoro Jr.72, que o dispositivo, quanto ao 

manifesto propósito protelatório, pode ser interpretado, também, em favor do réu. 

Isto porque, a fumaça do bom direito pode encontrar-se ao lado da tese defendida 

pela parte demandada, o que possibilitaria a concessão de tutela de evidência em 

seu favor. 

 

3.1.2 Tutela de evidência documentada embasada em orientação jurisprudencial 

obrigatória 

 

Pelo inciso II do art. 311 do CPC/2015, estabeleceu-se a hipótese de 

concessão da tutela de evidência quando as alegações de fato expostas pelo autor 

puderem ser comprovadas apenas documentalmente e sobre o fundamento da 

demanda já houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante. 

 
71 DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito 
processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, 
coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11. ed. Salvador: Editora JusPodvim, 2016. p. 
636 
72 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito 
processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. 1. 56. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2015. p. 680 
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 Deste modo, percebe-se que, para a tutela de evidência ser concedida 

nestes casos, o legislador exigiu o preenchimento de dois requisitos, um consistente 

no plano fático e outro no plano jurídico.  

Consoante explica Daniel Amorim Assumpção Neves73, a parte deve 

demonstrar a probabilidade na seara fática com a apresentação de prova 

documentada idônea, formalmente confiável e que corrobore suas alegações, 

permitindo a verificação da factibilidade de sua pretensão. De outro norte, no que 

tange aos aspectos jurídicos, deve demonstrar que o direito que pretende seja 

tutelado já tenha sido objeto em tese jurídica firmada em súmula vinculante ou em 

julgamento de casos repetitivos. 

Quanto ao primeiro requisito, Theodoro Júnior74 aponta que seu significado 

não deve restringir-se aos atos solenes, em que há a necessidade da prova na 

forma documental. Por buscar-se uma tutela sumária e rápida, o sentido do requisito 

é de que o documento baste para comprovar satisfatoriamente o direito pretendido. 

Além disto, o dispositivo em comento não exige que a prova seja irrefutável, 

tendo em vista a provisoriedade da decisão que defere a tutela de evidência e a 

possibilidade de – ao decorrer do processo com a apresentação de provas contrárias 

capazes de alterar a percepção da probabilidade do direito em litígio – alterar-se a 

decisão anterior. 

Nesse sentido, explica Theodoro Júnior: 

 
“Não se pode exigir que essa prova seja irrefutável, visto que, a tutela da 
evidência é, em regra, definida antes que a instrução probatória da causa 
tenha se concluído, de modo que não se pode descartar a eventualidade de 
posterior prova em contrário por parte do requerido, capaz de desfazer a 
força do convencimento daquela anteriormente produzida pelo requerente. 
Todas as tutelas sumárias, inclusive a da evidência, são prestadas mediante 
apuração provisória do suporte fático do pedido, e, por isso mesmo, sempre 
suscetível de reexame, modificação ou revogação, segundo o 
desenvolvimento do contraditório e da instrução probatória (NCPC, art. 
298)”75 

  

 
73 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. 11. ed. 
Salvador: Editora JusPodvim, 2019. p. 563 
74 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito 
processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. 1. 56. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2015. p. 681 
75 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Ibidem. p. 681 
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Quanto ao segundo requisito, pode-se dele depreender, conforme dispõe 

Eduardo Arruda Alvim76, a intenção do legislador em manter-se em consonância 

com uma das principais preocupações do CPC/2015, qual seja a busca pela 

uniformização do sentido da resolução de situações jurídicas equivalentes levadas 

ao Poder Judiciário, prestigiando o sistema de precedentes, bem representado pelos 

arts. 927, 928, 976 e seguintes, e 1.036 e seguintes, do Código. 

Justamente por este motivo, grande parcela da doutrina assinala que se 

deve conferir ao dispositivo uma interpretação ampliativa, sistemática e teleológica, 

não se considerando apenas os casos de teses firmadas nos julgamentos de 

demandas repetitivas ou nas súmulas vinculantes. 

Para Didier Jr., Braga e Oliveira77, a interpretação do dispositivo deve ser 

estendida para as teses jurídicas firmadas também em precedentes obrigatórios 

diversos, como nas decisões proferidas pelo STF em controle concentrado de 

constitucionalidade ou nas súmulas do STF e STJ, em matéria constitucional e 

infraconstitucional respectivamente. 

Neste sentido, afirmam os autores: 

 
“Devem ser levados em conta todos os precedentes vinculantes exatamente 
porque o estabelecimento de uma ratio decidendi com força obrigatória por 
tribunal superior já foi antecedido de amplo debate dos principais 
argumentos existentes em torno do tema, limitando as possibilidades 
argumentativas da parte em face da qual se requer a tutela de evidência e 
tornando pouco provável o seu êxito (salvo se conseguir demonstrar uma 
distinção do caso em exame com o caso paradigma ou a superação do 
precedente).”78 

 
Conforme entendimento de Marinoni, Arenhart e Mitidiero79, bem como o de 

Neves80, o inciso II do art. 311 do CPC/2015 autoriza a tutela de evidência caso haja 

 
76 ALVIM, Eduardo Arruda. Tutela provisória. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 324-325 
77 DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito 
processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, 
coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11. ed. Salvador: Editora JusPodvim, 2016. p. 
638 
78 DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Ibidem. p. 638 
79 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Sérgio Cruz. Novo curso de 
processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume II. São Paulo: Editora 
São Paulo, 2015. p. 202 
80 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. 11. ed. 
Salvador: Editora JusPodvim, 2019. p. 563 
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precedente do STF ou do STJ ou jurisprudência consolidada nos Tribunais de 

Justiça ou nos Tribunais Regionais, mesmo que não possuam caráter vinculante ou 

não sejam originados a partir de recursos especial e extraordinário repetitivos ou 

incidente de resolução de demandas repetitivas. 

Vale dizer, como explica Theodoro Júnior81, que a concessão da tutela de 

evidência nesta hipótese também pode ocorrer em benefício do réu, tendo em vista 

que a tese jurídica consolidada no precedente pode amparar o interesse da parte 

demandada. 

 

3.1.3 Tutela de evidência concedida em demanda reipersecutória com prova 

documentada do contrato de depósito   

 

Já no inciso III do art. 311 do CPC/2015, prevê-se a concessão da tutela de 

evidência na hipótese de tratar-se de demanda reipersecutória com apresentação de 

prova documental adequada do contrato de depósito, sendo decretada a entrega da 

coisa indevidamente retida, sob pena cominação de multa. 

Tal hipótese origina-se a partir da antiga ação de depósito, prevista no 

CPC/73 nos arts. 901 a 906, vindo o inciso III do art. 311 do CPC/2015, como 

apontam Didier Jr., Braga e Oliveira82, para extinguir o procedimento especial de 

depósito e estabelecer a tutela da obrigação de entrega da coisa objeto do contrato 

de depósito por meio do procedimento comum, sujeitando-se às regras previstas nos 

arts. 498 a 501 do CPC/2015, que estabelecem o regramento referente às 

obrigações de entrega de coisa. 

Há, além disto, uma série de diferenças entre a extinta ação de depósito e a 

tutela de evidência nos moldes do dispositivo ora em comento. No código 

antecedente, o procedimento especial era previsto para o depósito legal ou 

convencional, ao passo que, no código atual, o legislador decidiu limitar a tutela de 

evidência ao depósito convencional. 

 
81 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito 
processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. 1. 56. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2015. p. 682 
82 DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito 
processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, 
coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11. ed. Salvador: Editora JusPodvim, 2016. p. 
640 
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Para Wambier e Talamini83, uma das principais distinções consiste na 

impossibilidade de decretação da prisão civil do depositário infiel, antes prevista na 

ação de depósito, mudança estabelecida em razão da extinção dessa modalidade 

de penalidade pela Súmula Vinculante 25 do STF. 

Como discorre Bodart84, mantendo a exigência de prova documental da 

codificação pretérita, o atual CPC inovou ao excluir como requisito da inicial a 

estimativa do valor do objeto a ser entregue, sendo exigida apenas na execução. 

Também, eliminou a limitação referente às matérias a serem aventadas pela defesa. 

A concessão da tutela de evidência do art. 311, II, do CPC/2015 exige o 

preenchimento de apenas um requisito, qual seja, como aponta Neves85, a 

demonstração da probabilidade do direito pela prova documentada que comprove 

tratar-se de demanda reipersecutória e de entrega de coisa objeto de contrato de 

depósito, bastando que tal prova seja escrita e permita a verificação da relação 

jurídica de depósito entre as partes. 

Neste sentido vão os ensinamentos de Araken de Assis86, o qual discorre 

que a prova exigida para a concessão da tutela de evidência não necessita ser o 

próprio contrato do depósito, bastando uma prova inicial que permita ao juiz verificar 

a probabilidade do direito, como um recibo do depositante por exemplo. 

Quanto à verificação da probabilidade do direito e a consequente concessão 

da tutela de evidência, muito embora não haja alusão expressa no CPC/2015, é 

necessário que se constate a mora do depositário, consoante referem-se Didier Jr., 

Braga e Oliveira87, seja na mora ex re, pelo termo certo, ou ex persona, 

 
83 WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil: cognição 
jurisdicional (processo comum de conhecimento e tutela provisória), volume 2. 16. ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 899 
84 BODART, Bruno Vinícius da Rós; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.); TALAMINI, Eduardo 
(coord.). Tutela de evidência – teoria da cognição, análise econômica do direito processual e 
comentários sobre o novo CPC. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 131 
85 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. 11. ed. 
Salvador: Editora JusPodvim, 2019. p. 564 
86 ASSIS, Araken de. Processo Civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: 
tomo 2. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 505 
87 DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito 
processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, 
coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11. ed. Salvador: Editora JusPodvim, 2016. p. 
640 
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comprovando-se documentalmente que houve notificação extrajudicial para entrega 

da coisa, isto quando não se constituir a mora através da citação do réu. 

Sendo assim, constituída a mora e preenchido o requisito exigido pelo 

dispositivo, o juiz decretará a ordem de entrega do objeto retido indevidamente sob 

pena de cominação de multa.  

Admite-se esta tutela de evidência, como explicam os autores88, somente 

para a tutela da obrigação in natura ou da obtenção de resultado prático equivalente, 

uma vez que a hipótese refere-se apenas a pedidos reipersecutórios, e, além disto, 

pelo fato de que a busca por uma tutela genérica ou pelo equivalente em dinheiro 

necessitaria de uma maior dilação probatória além da prova documental exigida pelo 

dispositivo. 

No que tange a previsão da cominação de multa referida no inciso II do art. 

311 do CPC/2015, alguns doutrinadores, como Medina89 e Neves90, consideram-na 

desnecessária, tendo em vista que, em seus arts. 536 a 538, o atual diploma 

processual disciplinou de forma mais ampla a aplicação de multas cominatórias nos 

casos de obrigações de fazer ou não fazer e entrega de coisa. 

 

3.1.4 Tutela de evidência concedida com base em prova documental à qual não haja 

contraprova suficiente 

 

A última hipótese de concessão de tutela de evidência está prevista pelo 

inciso IV do art. 311 do CPC, em que se permite deferir a medida provisória quando 

a instrução da petição inicial for amparada por prova documental suficiente a 

demonstrar os fatos constitutivos do direito pleiteado pelo autor, prova contra a qual 

o réu não apresente outra “capaz de gerar dúvida razoável”. 

Da leitura do dispositivo, depreende-se que para a concessão da medida 

provisória, deverão ser preenchidos dois pressupostos, sendo o primeiro deles a 

apresentação pelo autor de prova documental que seja apta a constituir 

 
88 DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito 
processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, 
coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11. ed. Salvador: Editora JusPodvim, 2016. p. 
641 
89 MEDINA, José Miguel Garcia. Curso de Direito processual civil moderno. 3. ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 509 
90 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. 11. ed. 
Salvador: Editora JusPodvim, 2019. p. 564 
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suficientemente os fatos constitutivos de sua pretensão, ao passo que o segundo 

observa-se com a insuficiência da prova documental apresentada pela parte ré, 

incapaz de gerar no magistrado dúvida razoável. 

Assim, a verossimilhança das alegações da parte autora e a probabilidade 

do seu direito, bem com a consequente permissão para a concessão da tutela de 

evidência, surgem, para parte da doutrina, a partir da contraposição da prova do 

autor e da insuficiência da prova do réu. 

Neste sentido, afirmam Wambier e Talamini: 

 
“Nesse caso, o juízo de probabilidade necessário à concessão da medida 
não dado simplesmente pela prova documental produzida, mas sim pelo 
contraste entre essa prova e a atuação instrutória do adversário. Assim, 
elementos probatórios que, por si sós, talvez não fossem suficientes para a 
formação de um juízo de verossimilhança, adquirem maior idoneidade, no 
contexto processual, diante do silêncio ou inconsistência da reação do 
adversário.”91  

  
Em sentido diverso é o de Medina92, para o qual as provas apresentadas 

pela parte autora já devem conferir ao juízo um alto grau de probabilidade, de modo 

que a defesa frágil da parte adversa tem o condão de fortalecer a posição jurídica do 

demandante, tornando-a ainda mais veemente e conferindo-lhe grau de evidência. 

Vale dizer, aqui, que a prova documental a que se refere o dispositivo em 

análise, segundo o entendimento de Alvim93, não quer dizer que a comprovação dos 

fatos necessariamente deverá ocorrer por meio de documentos. Assim, as partes, 

também, podem valerem-se de provas documentadas, ou seja, aquelas que não 

eram originalmente documentais, como a prova emprestada ou a prova produzida 

antecipadamente, além de fatos que não exijam produção de provas, como aqueles 

previstos nos incisos do art. 374 do CPC/2015, como o fato notório, o confessado, o 

incontroverso e o fato “em cujo favor milita presunção legal de existência ou 

veracidade”. 

 
91 WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil: cognição 
jurisdicional (processo comum de conhecimento e tutela provisória), volume 2. 16. ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 899 
92 MEDINA, José Miguel Garcia. Curso de Direito processual civil moderno. 3. ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 509 
93 ALVIM, Eduardo Arruda. Tutela provisória. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 331 



52 

 

Sobre a expressão “gerar dúvida razoável”, Alvim94 aponta que consiste em 

a defesa atingir a probabilidade de sucesso que se julgou ter a pretensão da parte 

autora, podendo tal dúvida ser gerada pelo réu a respeito dos fatos que circundam a 

demanda, bem com como sobre os fundamentos de direito trazidos pela parte 

contrária, objetivando a manutenção do ônus do tempo do processo sobre a parte 

autora ao demonstrar que a posição jurídica do demandante não é merecedora de 

tutela de evidência. 

Importante ressaltar, consoante dispõe Bodart95, que o dispositivo em 

análise é formado por expressões que permitem uma variedade de interpretações ao 

operador do direito, necessitando do juiz uma valoração subjetiva para a aplicação 

prática da medida. Por esta razão, mister que o magistrado discrimine, na decisão 

que defere a tutela de evidência a razão, os motivos pelos quais entendeu que a 

prova documental da parte autora é suficiente para comprovar os fatos constitutivos 

do direito que pleiteia e as razões pelas quais a parte contrária não obteve êxito em 

despertar dúvida razoável quanto a este juízo de verossimilhança. 

Por último, Bodart96 pontua que a tutela de evidência prevista na hipótese 

deste inciso guarda uma certa relação com aquela disposta no inciso II do mesmo 

artigo, pelo fato de ambas exigirem a instrução da inicial com prova documental 

segura e confiável do fato constitutivo do direito do autor. 

Se a pretensão do autor estiver amparada por orientação jurisprudencial 

consolidada, admitir-se-á a concessão da tutela de evidência inaudita altera parte, 

com fundamento no art. 311, II, do CPC/2015. Caso, por outro lado, não haja, 

caberá a tutela de evidência prevista pelo inciso IV, após a manifestação do réu 

inapta a colocar em dúvida a probabilidade do direito pleiteado pelo autor. 

 

3.2  ASPECTOS PROCESSUAIS E PROCEDIMENTAIS DA TUTELA DE 

EVIDÊNCIA 

 

 
94 ALVIM, Eduardo Arruda. Tutela provisória. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 332 
95 BODART, Bruno Vinícius da Rós; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.); TALAMINI, Eduardo 
(coord.). Tutela de evidência – teoria da cognição, análise econômica do direito processual e 
comentários sobre o novo CPC. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 134-135 
96 BODART, Bruno Vinícius da Rós; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.); TALAMINI, Eduardo 
(coord.). Ibidem. p. 139 
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Quanto aos aspectos processuais e procedimentais previstos para a tutela 

provisória de evidência no CPC/2015, primeiramente, quanto aos legitimados a 

requerem a medida antecipatória, em regra, são os autores da ação principal, 

havendo casos, conforme versa Theodoro Jr.97, em que o art. 311 permite o 

requerimento também pelo réu, como é o caso da verificação do manifesto propósito 

protelatório do autor – comportamento imputável a ambas as partes –, ou quando as 

alegações do réu restarem comprovadas documentalmente e apoiadas em 

orientação jurisprudencial consolidada. 

Sobre a fungibilidade das tutelas de evidência, discorre o jurista98 pela sua 

impossibilidade, uma vez que a medida tipicamente trata-se de hipóteses de 

antecipação dos efeitos da tutela definitiva satisfativa, buscando tutelar o gozo do 

bem da vida, protegendo o pedido substancial da parte, de modo que uma 

substituição do objeto da tutela satisfativa pelo magistrado não seria cabível.  

Quanto à possibilidade de concessão da tutela de evidência de ofício, em 

regra, veda-se a prática, sendo necessário o requerimento da medida pela parte, em 

razão da adoção da regra da congruência, adotada CPC/2015 através dos arts. 2º, 

141 e 492, consoante explicação de Didier Jr., Braga e Oliveira99. 

Nada obstante, há parte da doutrina que reconhece ser possível a 

concessão ex officio em determinados casos. 

Para Bodart100, em se tratando da hipótese de tutela de evidência prevista 

no inciso I do art. 311 do CPC/2015, haveria tal possibilidade, uma vez que a 

conduta desleal da parte ré, além de prejudicar ao autor, também atenta contra o 

próprio Estado-juiz e sua dignidade. Concedida ex officio, contudo, não eximiria o 

 
97 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito 
processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. 1. 56. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2015. p. 678-679 
98 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Ibidem. p. 677-678 
99 DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito 
processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, 
coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11. ed. Salvador: Editora JusPodvim, 2016. p. 
606 
100 BODART, Bruno Vinícius da Rós; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.); TALAMINI, Eduardo 
(coord.). Tutela de evidência – teoria da cognição, análise econômica do direito processual e 
comentários sobre o novo CPC. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 117 
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autor que se beneficia da medida caso sua efetivação gere algum prejuízo ao réu, 

tendo em vista que esta somente ocorrerá a requerimento da parte. 

No que diz respeito ao momento da tutela de evidência, estabelece-se que 

só poderá ser requerida em caráter incidental. 

Portanto, a tutela de evidência poderá ser pleiteada contemporânea ou 

posteriormente ao pedido da tutela definitiva, podendo ser requerida desde o início 

do processo ou a qualquer tempo ao decorrer de seu desenvolvimento, 

independendo do pagamento de custas para seu pedido. 

Segundo Theodoro Jr.101, o caráter incidental da tutela de evidência decorre 

da natureza desta medida provisória, pois a evidência do direito cuja tutela a parte 

pretende a antecipação dos efeitos só poderá ser verificada através dedução do 

pleito em juízo, dispondo-se de todos os fundamentos e provas que a nele 

disponíveis. 

Todavia, a despeito de o requerimento da tutela de evidência dar-se apenas 

incidentalmente, juntamente ao pedido principal ou após o requerimento deste, a sua 

concessão, em determinados casos, pode ocorrer incidental ou liminarmente, por 

previsão do parágrafo único do art. 311 do CPC/2015. 

Referido dispositivo permite que nos casos em que “as alegações de fato 

puderem ser comprovadas apenas documentalmente” e embasaram-se em 

orientação jurisprudencial consolidada (inciso II) ou tratar-se de demanda 

reipersecutória com prova adequada do contrato de depósito (inciso III), o 

magistrado poderá conceder a tutela diferenciada inaudita altera parte, ou seja, 

anteriormente à citação da parte demandada. Isto porque, em tais situações, a 

evidência do direito alegado mostra-se de forma tão pungente que a postergação do 

contraditório é permitida em detrimento da garantia da efetividade do provimento 

jurisdicional. 

Neste sentido, discorrem Didier Jr., Braga e Oliveira: 

 
“A tutela provisória de evidência (satisfativa) pode ser concedida 
liminarmente quando fundada nos incisos II e II do art. 311, porquanto se 
tenham ali estabelecido hipóteses de evidência robustas o bastante para 
autorizar a medida antes de o réu ser ouvido. Ou seja, são casos em que a 
prova dos fatos e/ou o seu enquadramento normativo tem a consistência 

 
101 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito 
processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. 1. 56. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2015. p. 676 
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necessária para permitir a providência in limine litis em favor do 
demandante. Acrescente-se a isso ‘a elevada qualidade do seu direito e a 
reduzida probabilidade de que o réu possa vir a desmenti-la’”102 
  

A exclusão dos casos previstos nos incisos I e IV não poderia ser diferente, 

tendo em vista que o estado de evidência em tais hipóteses só se verifica após a 

manifestação da parte ré, reforçando a elevada plausibilidade do direito do autor já 

anteriormente constatada. No caso do abuso do direito de defesa e o manifesto 

propósito protelatório da parte, a conduta desleal só poderá assim figurar após de 

fato a parte tenha exercido sua defesa, e quanto à inaptidão da prova documental 

para gerar dúvida razoável a respeito do direito pleiteado pelo autor, esta só poderá 

ser constatada após a manifestação e provas do demandado serem contrapostas às 

do autor. 

O legislador, através do parágrafo único do art. 294 do CPC/2015, excluiu a 

possibilidade de requerimento da tutela de evidência de forma antecedente, e 

consequentemente reservou às tutelas de urgência satisfativa o instituto da 

estabilização de seus efeitos. 

A possibilidade de uma interpretação extensiva e aplicação por analogia às 

tutelas de evidência satisfativa dos arts. 303 e 304 – referentes ao procedimento 

antecedente e estabilização da tutela de urgência satisfativa, respectivamente – é 

fonte de acirrados debates doutrinários, ponto sobre o qual o presente trabalho, no 

capítulo seguinte, debruçar-se-á. 

 

 

 

 

 

 

 

 
102 DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de 
direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, 
precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11. ed. Salvador: Editora 
JusPodvim, 2016. p. 583 
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4 A POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA EM 

CARÁTER ANTECEDENTE 

 

Apresentados o panorama geral da tutela provisória no ordenamento jurídico 

brasileiro e a sistemática da tutela de evidência no CPC/2015, o presente trabalho 

se propõe, neste ponto, a analisar a possibilidade de requerimento da tutela 

provisória satisfativa de evidência em caráter antecedente, com a consequente 

oportunidade de gozo dos efeitos da estabilização. 

Para tanto, tendo em vista a celeuma doutrinária a respeito da questão, 

propõe-se apresentar os dois principais argumentos levantados contra tal 

possibilidade, para, com a máxima vênia, intentar replicá-los averiguando uma 

possível juridicidade do procedimento. 

Tais linhas argumentativas afirmam que não caberia o procedimento 

antecedente à tutela de evidência, primeiramente, em razão da literalidade do 

CPC/2015, que não aventou tal possibilidade, e, por último, o fato de que, pela 

dicção normativa do art. 303 do CPC/2015, apenas as situações de urgência 

estariam justificadas a operar em caráter antecedente. 

 

4.1 A AMPLIAÇÃO DO SENTIDO DA NORMA ATRAVÉS DA ATIVIDADE 

INTERPRETATIVA  

 

Um dos principais argumentos utilizados pela doutrina contra a possibilidade 

de requerimento da tutela de evidência em caráter antecedente – ao qual fazem 

coro, a título de exemplo, Marcus Vinicius Rios Gonçalves103, Humberto Dalla 

Bernardina de Pinho104 e Didier Jr., Braga e Oliveira105 – consiste na literalidade da 

norma processual, fundamentando-se na dicção do parágrafo único do artigo 

inaugural106 do livro das tutelas provisórias, a qual prevê o procedimento 

 
103 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo curso de direito processual civil, volume 1: teoria 
geral e processo de conhecimento (1ª parte). 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 354  
104 DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de 
direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, 
precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11. ed. Salvador: Editora 
JusPodvim, 2016. p. 585-586 
105 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Direito processual civil contemporâneo, vol. 1: teoria 
geral do processo. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 512/529 
106 Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 
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antecedente apenas para as tutelas de urgência, sejam elas satisfativas ou 

acautelatórias. 

Todavia, como aponta Reis Friede107, a lei positiva formula-se em termos 

abstratos, residindo em sua letra fria um sentido preliminar, sendo tarefa do 

“executor da lei”, para a devida aplicação do Direito, partir deste sentido inicial, 

contrapondo-o ao fato social, com o fim de apurar o alcance e extensão que devem 

ser conferidos à norma. Para esta determinação do verdadeiro sentido e do real 

alcance das expressões do Direito, a ferramenta de que dispõe o jurista é a 

hermenêutica jurídica, a qual se manifesta através da interpretação. 

Nesse sentido, discorre o autor: 

 
“A interpretação é, assim, por efeito conclusivo, a crítica interna da lei, que 
lhe permite uma verdadeira ‘transparência’, com o consequente 
conhecimento científico da norma jurídica, em todas as suas dimensões, em 
pleno e necessário complemento ao próprio estudo da norma jurídica em 
termos gerais.”108 

  
Para Friede109, nada obstante a indispensabilidade das normas escritas para 

a regulação das relações presentes na sociedade, a sua mera existência ou não é 

incapaz de, por si só, garantir a segurança do Direito e a promoção da justiça. 

Assim, o verdadeiro mecanismo que permite a devida aplicação do Direito, 

possibilitando a estabilização das relações socioeconômicas e sociopolíticas através 

da segurança e da justiça, encontra-se na interpretação do Direito Positivo. 

Contudo, de acordo com as lições de Marcelo Mazotti110 ao discorrer sobre a 

interpretação do julgador na prolação de sua decisão, com o desenvolvimento da 

ciência jurídica surgem inúmeras escolas hermenêuticas e conjunto a elas métodos 

interpretativos, intimamente interligados à ideologia e concepções de justiça e 

Estado contemporâneas à época em que se desenvolveram.  

 

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 
caráter antecedente ou incidental. 
107 FRIEDE, Reis. Ciência do Direito, norma, interpretação e hermenêutica jurídica. 9. ed. 
Barueri, São Paulo: Manole, 2015. p. 156-157 
108 FRIEDE, Reis. Ibidem. p. 156 
109 FRIEDE, Reis. Ibidem. p. 157-158 
110 MAZOTTI, Marcelo. As escolas hermenêuticas e os métodos de interpretação da lei. Barueri, 
São Paulo: Minha Editora, 2010. p. 44 
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Não sendo o objetivo aqui dissecar as escolas hermenêuticas e suas 

técnicas de interpretação, mas, sim, identificar alguns dos métodos interpretativos 

mais adequados a serem aplicados neste trabalho, e, mais especificamente, à 

sistemática das tutelas provisórias, apenas há de citar-se o quadro geral dividido em 

três fases exposto pelo autor em sua obra, partindo da Revolução Francesa até a 

atualidade, bem como algumas das suas principais formas de interpretação. Após 

isto, aprofundar-se-á em alguns destes métodos, a fim de verificar-se em que 

sentido poderão ser utilizados para se permitir a compreensão de um procedimento 

antecedente para a tutela de evidência.  

Mazotti111 elenca como a primeira fase a Escola da Exegese, 

contemporânea ao Código de Napoleão, fortemente ligada aos ideais iluministas 

pulsantes à época da revolução burguesa da França, em que se mitificou a figura da 

lei posta pelo Poder Legislativo, representante da soberania do povo. Frente a esta 

filosofia, ao julgador não restava a possibilidade de elaboração, questionamento e 

investigação da lei, devendo apenas reconhecê-la e aplicá-la ao caso concreto, 

munido dos métodos exegético, literal (gramatical) e, em certo grau, lógico-

sistemático. 

Após este primeiro momento, pondera o autor112 que, em razão do 

surgimento de uma maior diversidade e complexidade nos litígios, verificou-se que a 

rigidez do sistema era incapaz de resolver certas situações não previstas na lei ou 

quando as resolvia, o fazia de forma a gerar dúvidas. Desta conjuntura, surge a 

Escola Histórica de Sauvigny, em que se rompe com o mito de legislador e de um 

ordenamento jurídico imóvel, passando a pensar-se o Direito como construção 

histórica e cultural de uma sociedade dinâmica, em constante reformulação, e cujos 

anseios esperava ver expressos na legislação. 

Sob essa dogmática jurídica – embasada em uma concepção de usos e 

costumes como fonte originária do Direito e nos valores de uma coletividade – dá-se 

lugar às escolas sociológicas e à Escola Teleológica ou Funcionalista do Direito em 

que a atividade interpretativa recebe contornos melhor definidos traduzidos nos 

métodos histórico e teleológico, reconhecendo-se “a necessidade de se encontrar, 

 
111 MAZOTTI, Marcelo. As escolas hermenêuticas e os métodos de interpretação da lei. Barueri, 
São Paulo: Minha Editora, 2010. p. 49-50 
112 MAZOTTI, Marcelo. Ibidem. p. 50-51 
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na consciência do povo, a vontade verdadeira e legítima da lei – embora sua base 

não fosse a história da nação, mas suas valorações contemporâneas”.113 

Neste sentido, Mazotti afirma: 

 
“Junto a esses movimentos desenvolveu-se a Escola Teleológica ou 
funcionalista do Direito, na qual se verificou que toda norma possui um fim, 
isto é, ela é produzida para alcançar um determinado resultado pragmático. 
Há que se investigar a finalidade que guia a elaboração legislativa e 
encontrá-la na norma independente de seu enunciado.”114 

  
A última fase identificada pelo autor115 advém do contexto da Segunda 

Guerra Mundial e da reação da comunidade jurídica ao trauma do surgimento do 

nazifascismo, legitimado pela Lei vista de forma puramente objetivista e cientificista, 

aspectos que conferiam validade e sustentação legal ao regime, independentemente 

dos ideais que nele pregavam-se.  

Assim, a doutrina positivista passou a ser superada por uma necessidade de 

conceber o ordenamento jurídico com vistas a um “ideal justo”, sendo positivados 

neste contexto os princípios jurídicos e as garantias e direitos individuais da pessoa 

humana, preceitos abertos e axiológicos que orientam o ordenamento jurídico e aos 

quais o intérprete da lei deve recorrer a fim de conferir às normas o seu significado 

mais justo, podendo-se “flexibilizar os ditames legais e adequá-los de forma razoável 

às lides, sem se esquecer dos valores superiores que determinam o ordenamento 

jurídico, em especial, a dignidade da pessoa humana”116, sendo um dos principais 

métodos interpretativos desta fase a interpretação extensiva ou a analogia. 

Realizado este breve panorama do desenvolvimento da hermenêutica 

jurídica e seus métodos interpretativos, deve-se anotar que apesar de seu 

surgimento em determinados contextos, sua utilização não se limita a tais períodos, 

agregando-se uns aos outros até a atualidade sendo aplicados de forma 

escalonada. 

 
113 MAZOTTI, Marcelo. As escolas hermenêuticas e os métodos de interpretação da lei. Barueri, 
São Paulo: Minha Editora, 2010. p. 51 
114 MAZOTTI, Marcelo. Ibidem. p. 51 
115 MAZOTTI, Marcelo. Ibidem. p. 51-52 
116 MAZOTTI, Marcelo. Ibidem. p. 52 
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Destarte, consoante indicado no início deste subcapítulo, a literalidade da 

norma é o ponto de partida, residindo na interpretação literal, portanto, apenas um 

exame preliminar do sentido da norma. 

Sendo assim, a despeito de a literalidade da norma consistir em elemento 

indispensável à sua compreensão, seu sentido não se esgota necessariamente na 

sua análise literal, tendo em vista que é apenas por meio dos diferentes métodos de 

interpretação que se pode verificar seu significado, sua finalidade e por quais 

motivos surgiu e foi elaborada, independentemente da aparente clareza que nela 

possa estar incutida. 

Neste sentido, ensina Friede: 

 
“Se interpretar é conhecer, não há norma jurídica que, de uma forma ou de 
outra, possa escapar à interpretação. Algumas, sem a menor dúvida, 
conhecem-se facilmente; outras, no entanto, são conhecidas com maior 
dificuldade. O somatório de todas, entretanto, é passível, sem qualquer 
exceção, de interpretação. Esta é, justamente, a razão que nos obriga a 
afastar a crença errônea de que somente se interpretam as normas jurídicas 
cujo conhecimento envolva necessariamente dificuldades. É totalmente 
falso o princípio segundo o qual ‘in claris non fit interpretatio’ – quando a 
norma é clara não se procede à interpretação, ou, em outras palavras, as 
normas claras, as leis claras, não se interpretam ou dispensam a teoria 
hermenêutica. A afirmação de clareza de uma lei, muito pelo contrário, é, 
apenas, um estágio obrigatório de sua interpretação.”117 

  
Deste modo, a ausência de previsão legal pelo legislador de um 

procedimento antecedente para a tutela de evidência pode, a um primeiro momento, 

parecer clara vedação, contudo, posta a norma sob um prisma sistemático, histórico 

e teleológico, visualizando-a no contexto das motivações para o surgimento das 

tutelas provisórias e das suas finalidades, pode-se ampliar seu sentido a fim de que 

se contemple tal possibilidade. 

Por meio da interpretação sistemática, consoante disserta Mazotti118, em um 

primeiro momento, voltada à resolução de antinomias e lacunas na legislação, 

busca-se o sentido da norma através de sua observação à luz do todo do 

ordenamento jurídico, com o fim de manter a coerência e integridade da legislação, 

além de, atualmente, admitir-se a leitura sistemática com vistas à obtenção da ideia 

do justo e de um Direito harmônico e integral. 

 
117 FRIEDE, Reis. Ciência do Direito, norma, interpretação e hermenêutica jurídica. 9. ed. 
Barueri, São Paulo: Manole, 2015. p. 160 
118 MAZOTTI, Marcelo. As escolas hermenêuticas e os métodos de interpretação da lei. Barueri, 
São Paulo: Minha Editora, 2010. p. 59-63 
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Já pela interpretação histórica, como discorrido alhures, oriunda da Escola 

Histórica de Sauvigny, pensa-se a norma a partir da consciência coletiva e dos 

anseios da sociedade que historicamente justificaram a sua criação e existência, 

sendo a “história de um povo que constrói e atribui sentido ao sistema jurídico, não 

podendo este se deslocar daquele”.119 

Por último, através da interpretação teleológica, também denominada de 

sociológica, explica Friede120 , objetiva-se visualizar a lei da melhor forma que se 

aplique à sociedade, tendo em mente a finalidade à qual ela propõe-se, uma vez que 

o “texto legal é apenas uma referência para o intérprete que deve encontrar em seu 

enunciado a razão prática que originou a elaboração legislativa. Caso a 

interpretação da lei não alcance tal fim, então o Direito será ineficaz”.121 

Dito isto, pode-se observar que quanto à sistematicidade do CPC/2015, não 

se justificaria a diferenciação entre a tutela provisória satisfativa fundamentada na 

evidência e aquela fundamentada na urgência no que tange à possibilidade do 

procedimento antecedente, com uma petição inicial limitada ao requerimento da 

tutela provisória, indicando os elementos justificadores para sua concessão, 

expondo a lide, o pedido principal e o bem da vida almejado, com a perspectiva de, 

posteriormente, caso não haja resistência da parte demandada, gozar do benefício 

da estabilização da antecipação da tutela, previsto pelo art. 304 do CPC/2015.  

Isto porque, como afirma Bodart122, o art. 303 do CPC/2015 – que disciplina 

o caráter antecedente da tutela provisória satisfativa de urgência – elenca como 

elemento justificador do procedimento a ameaça a direito (com a utilização da 

expressão “perigo de dano” no dispositivo), ainda não tendo ocorrido a lesão ao bem 

da vida perseguido. Assim, não haveria sentido no óbice à utilização de tal 

procedimento nos casos em que a lesão ao direito já tenha sido consumada 

anteriormente à demanda. 

 
119 MAZOTTI, Marcelo. As escolas hermenêuticas e os métodos de interpretação da lei. Barueri, 
São Paulo: Minha Editora, 2010. p. 69 
120 FRIEDE, Reis. Ciência do Direito, norma, interpretação e hermenêutica jurídica. 9. ed. 
Barueri, São Paulo: Manole, 2015. p. 168 
121 MAZOTTI, Marcelo. Op. cit. p. 72-73 
122 BODART, Bruno Vinícius da Rós; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.); TALAMINI, Eduardo 
(coord.). Tutela de evidência – teoria da cognição, análise econômica do direito processual e 
comentários sobre o novo CPC. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 141 
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Somado a isto, como já referenciado no primeiro capítulo deste trabalho, a 

própria demora para obtenção de uma tutela definitiva é capaz de configurar novo 

dano à parte que busca o auxílio do judiciário, não apenas em casos de urgência 

contemporânea à ação, mas, também, nas hipóteses em que a situação jurídica da 

parte demandante está munida de evidência, não sendo justificável impor 

exclusivamente o ônus do tempo para a resolução do conflito à parte que tem razão. 

Ainda, no que tange à sistematicidade do CPC/2015, o caráter antecedente 

para a tutela de evidência, como argumenta Bodart123, pode ser justificado pela 

instrumentalidade de que se reveste, atualmente, o Direito Processual, priorizando-

se a efetividade do provimento jurisdicional nos casos em que pode haver a 

conformação das partes com a cognição sumária. 

Tal instrumentalidade – já enunciada no capítulo 2 desta monografia, 

contudo pertinente repisar aqui – decorre do fato de o direito processual não 

consistir num fim em si mesmo, mas, sim, um meio, uma ferramenta, em simbiose 

ao plano direito substancial, objetivando-se a concretização do direito material. 

Por fim, outro possível argumento utilizando-se do método interpretativo 

sistemático, aventado por Arlete Inês Aurelli124, leva em consideração o previsto no 

parágrafo único do art. 311 do CPC/2015, que permite a concessão da tutela de 

evidência liminarmente nas hipóteses dos incisos II e III, respectivamente: quando as 

alegações de fato do demandante puderem ser comprovadas documentalmente e 

estiverem apoiadas em orientação jurisprudencial consolidada e; caso tratar-se de 

demanda reipersecutória com prova documental adequada do contrato de depósito. 

Para a autora, havendo a permissão da concessão da medida inaudita altera 

parte, já se postergando, portanto, o exercício do contraditório, não haveria razão 

para não se admitir o procedimento antecedente nestas hipóteses de tutela 

provisória de evidência. 

No mesmo sentido é o entendimento de Cassio Scarpinella Bueno: 

 
123 BODART, Bruno Vinícius da Rós; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.); TALAMINI, Eduardo 
(coord.). Tutela de evidência – teoria da cognição, análise econômica do direito processual e 
comentários sobre o novo CPC. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 145 
124 AURELLI, Arlete Inês. Tutelas provisórias de urgência no CPC: remanesce a necessidade de 
distinção entre antecipadas e cautelares? In: BUENO, Cassio Scarpinella (coord. Geral). 
MEDEIROS NETO, Elias Marques de (coord.). OLIVEIRA NETO, Olavo de (coord.). OLIVEIRA, 
Patrícia Elias Cozzolino de (coord.). LUCON, Paulo Henrique dos Santos (coord.). Tutela provisória 
no CPC: dos 20 anos de vigência do art. 273 do CPC/1973 ao CPC/2015. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva Educação, 2018. p. 58 
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“[...] é possível que a tutela da evidência torne-se estável, nos moldes do 
art. 304? A resposta positiva parece pressupor que o pedido do autor 
fundamente-se nos incisos II ou III do art. 311, únicos que, de acordo com o 
seu parágrafo único, aceitam a ocorrência da hipótese do art. 303 e que 
podem, por isso mesmo, ser formulados como se fossem “antecedentes” 
nos moldes do parágrafo único do art. 294.”125 

 
Sob o prisma dos métodos interpretativos histórico e teleológico, importante 

revisitar o contexto em que surgem as tutelas provisórias e os fins aos quais sua 

concepção propunha-se a cumprir. 

O processo, bem como o Poder Judiciário, encontrava-se em crise, 

imperando uma visão individualista do direito processual tradicional, em que a 

celeridade e a efetividade da justiça eram preteridas em prol de um investimento 

indiscriminado no valor da segurança jurídica. 

Assim, a promoção da garantia do exercício do direito de defesa de forma 

plena pela cognição exauriente, desconsiderando o valor do tempo no processo e 

impedindo a obtenção de uma tutela jurisdicional tempestiva, o que, por si só, infligia 

novo dano ao demandante, sobrecarregou a jurisdição com inúmeras demandas 

intermináveis e gerou grande insatisfação na sociedade pela ineficiência do 

Judiciário, urgindo por uma reformulação do direito processual a fim de que se 

garantisse a efetividade da justiça e uma duração razoável do processo. 

  Tal sentimento coletivo de insatisfação com a atuação do Judiciário e o 

anseio da sociedade por uma justiça mais eficiente são magistralmente captados 

pelo jurista Luiz Fux em texto que preambula o anteprojeto do Código de Processo 

Civil, indicando que o gérmen do CPC/2015 foi idealizado com o objetivo de sanar 

tal crise: 

 
[...] É que aqui e alhures não se calam as vozes contra a morosidade da 
justiça. O vaticínio tornou-se imediato: “justiça retardada é justiça denegada” 
e com esse estigma arrastou-se o Poder Judiciário, conduzindo o seu 
desprestígio a índices alarmantes de insatisfação aos olhos do povo. 
Esse o desafio da comissão: resgatar a crença no judiciário e tornar 
realidade a promessa constitucional de uma justiça pronta e célere. [...] 
Queremos justiça!!! Prestem-na com presteza; dizem os cidadãos. [...] 

 
125 BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 
286 
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No afã de atingir esse escopo deparamo-nos com o excesso de formalismos 
processuais, e com um volume imoderado de ações e de recursos. [...] 
O Brasil clama por um processo mais ágil, capaz de dotar o país de um 
instrumento que possa enfrentar de forma célere, sensível e efetiva, as 
misérias e as aberrações que passam pela Ponte da Justiça. [...]”126 

 
Verifica-se, portanto, que a principal motivação da Comissão elaboradora do 

anteprojeto que viria a tornar-se o CPC/2015 consistia no resgate da crença da 

população no judiciário e dirimir a insatisfação da sociedade contra a morosidade da 

Justiça.  

Empenhando-se na confecção de uma norma processual que dispensasse o 

formalismo processual excessivo, prezaram pelos princípios constitucionais da 

proteção contra ameaça ou lesão de direito, ou acesso à justiça, (art. 5º, XXXV, da 

CF/88) e da duração razoável do processo, visando a proporcionar as ferramentas 

que garantam a celeridade na sua tramitação (art. 5º, LXXVIII, da CF/88). 

Para tanto, um dos instrumentos introduzidos pela comissão elaboradora 

apresentou-se no art. 277, inaugurando o Título X que disciplinava as tutelas de 

urgência e de evidência, prevendo tal dispositivo que “a tutela de urgência e a tutela 

de evidência podem ser requeridas antes ou no curso do procedimento, sejam essas 

medidas de natureza cautelar ou satisfativa”. 

Somado a este dispositivo, o anteprojeto previa em seu art. 288, § 2º, a 

possibilidade de conservação da eficácia da decisão concessiva da medida em 

caráter liminar ao qual o réu não opusesse impugnação no prazo legal, presumindo-

se aceitas, pelo demandado, as alegações de fato apresentadas pelo demandante, 

extinguindo-se o processo. 

Todavia, ao longo da tramitação do projeto, dentre inúmeras mudanças, 

houve a opção pelo legislador de limitar o procedimento e a possibilidade de 

conservação dos efeitos da decisão liminar às situações de urgência contemporânea 

à demanda, excluindo-se a sua possibilidade quanto às situações amparadas 

apenas pela evidência. 

Para Roberto P. Campos Gouveia Filho, Ravi Peixoto e Eduardo José da 

Fonseca Costa127, a escolha do legislador de não possibilitar a estabilização à tutela 

 
126 Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil / Comissão de Juristas Responsável pela 
Elaboração do Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil. – Brasília: Senado Federal, 
Subsecretaria de Edições Técnicas, 2010. p. 8-10. Disponível em: 
http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/496296. Acesso em: 18 nov. 2019. 
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de evidência ocorreu apenas por opção política. Pela argumentação dos autores, a 

razão disto verifica-se pelo fato de o legislador ter autorizado a constituição de 

eficácia de coisa julgada material à decisão não embargada que concede tutela 

provisória em sede de ação monitória, exemplo de tutela de evidência em 

procedimento especial.  

Considerando a motivação inicial de instrumentalização e simplificação do 

processo a fim de obtenção de maior efetividade e celeridade da justiça, nota-se que 

referida exclusão distanciou a versão aprovada do CPC/2015 das finalidades que a 

princípio propunha-se a atingir.  

Isto porque, consoante explica Bodart128, uma das cruciais ferramentas e 

inovações apresentadas para tal objetivo revelou-se na possibilidade de 

estabilização da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, que terá lugar 

quando a parte ré não interpor o recurso respectivo contra a decisão que conceder a 

tutela provisória (art. 304, caput), extinguindo-se o feito (art. 304, § 1º), com prazo de 

dois anos para ajuizamento de nova ação a fim de rever, reformar ou invalidar a 

tutela provisória (art. 304, §§ 2º e 5º). 

Com o instituto, afirma o autor129, beneficia-se o demandante, em razão da 

obtenção do provimento jurisdicional em seu favor de forma célere; o réu, que pode 

buscar a rediscussão do provimento por meio de cognição exauriente em prazo 

dilatado em relação ao que teria em sede de contestação; e o Poder Judiciário, 

desafogando o número de recursos, sucedâneos recursais e os próprios trâmites 

processuais com o contentamento das partes por uma solução precária obtida por 

meio de cognição sumária.  

Assim, ponderando os benefícios do procedimento antecedente e da 

estabilização do provimento jurisdicional obtido por cognição sumária citados acima, 
 

127 GOUVEIA FILHO, Roberto P. Campos; PEIXOTO, Ravi; COSTA, Eduardo José da Fonseca. 
Estabilização, imutabilidade das eficácias antecipadas e eficácia de coisa julgada: uma versão 
aperfeiçoada. In: DIDIER JR., Fredie (coord. Geral.); PEREIRA, Mateus (coord.); GOUVEIA, Roberto 
(coord.); COSTA, Eduardo José da Fonseca (coord.). Grandes temas do Novo CPC, v. 6: tutela 
provisória. 2. ed. Salvador: Juspodvim, 2018. p. 289 
128 BODART, Bruno Vinícius da Rós; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.); TALAMINI, Eduardo 
(coord.). Tutela de evidência – teoria da cognição, análise econômica do direito processual e 
comentários sobre o novo CPC. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 140 
129 BODART, Bruno Vinícius da Rós; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.); TALAMINI, Eduardo 
(coord.). Ibidem. p. 146 
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é possível afirmar que se desperdiçou a oportunidade de contemplar, também, os 

casos de tutela de evidência, como argumenta Bruno Garcia Redondo130, utilizando-

se de uma interpretação sistemática.  

Tendo isto em vista, considerando a história que motivou a elaboração do 

CPC/2015 e a teleologia que a envolveu, pode-se concluir pela interpretação 

extensiva do seu art. 303 para contemplar também a tutela de evidência, mormente 

para que, nesses casos, também, se goze da estabilização dos efeitos da decisão 

que a concede, a fim de que se busque maior aproximação do código processual 

com o espírito que inspirou sua criação em primeiro lugar. 

 

4.2 A SATISFATIVIDADE DA TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA ENQUANTO 

TUTELA DIFERENCIADA: UM PARALELO COM A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA 

 

Contraposto o primeiro dos principais argumentos levantados pela doutrina 

contra a possibilidade de requerimento da tutela de evidência em caráter 

antecedente, cumpre, agora, discorrer sobre a argumentação de impossibilidade 

embasada no fato de o art. 303 do CPC/2015 condicionar o caráter antecedente à 

urgência contemporânea a ação e à exposição do “perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”, portanto, quando haja uma conotação emergencial à 

medida provisória, posições defendidas, a título de exemplo, por Didier Jr., Braga e 

Oliveira131 e Humberto Theodoro Jr.132. 

Nada obstante a posição e razões da respeitada doutrina supracitada, é 

possível aventar duas argumentações a elas contrárias, quais sejam: 

independentemente do condicionamento à urgência expresso na literalidade do art. 

303 do CPC/2015, a identidade de natureza entre a tutela antecipada e a tutela de 

 
130 REDONDO, Bruno Garcia. Estabilização, modificação e negociação da tutela de urgência 
antecipada antecedente: principais controvérsias. In: DIDIER JR., Fredie (coord. Geral.); 
PEREIRA, Mateus (coord.); GOUVEIA, Roberto (coord.); COSTA, Eduardo José da Fonseca (coord.). 
Grandes temas do Novo CPC, v. 6: tutela provisória. 2. ed. Salvador: Juspodvim, 2018. p. 493-494   
131 DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de 
direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, 
precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11. ed. Salvador: Editora 
JusPodvim, 2016. p. 586 
132 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito 
processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. 1. 56. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2015. p. 647-648 
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evidência justificaria a extensão do dispositivo a esta última, não sendo seus 

fundamentos óbice para tratamento diferenciado e; caso considere-se indispensável 

a urgência para o ajuizamento em caráter antecedente, a posição jurídica do 

demandante fundamentada na evidência comporta dentro de si situação de 

urgência. 

Primeiramente, importante revisitar, brevemente, a distinção das tutelas 

provisórias quanto a suas naturezas, contemplada no segundo capítulo deste 

trabalho, com o intento de traçar o paralelo necessário entre a tutela antecipada e a 

tutela de evidência para, então, desenvolver o primeiro argumento indicado no 

parágrafo acima. 

Como anteriormente se explicou, a natureza da tutela provisória guarda 

íntima relação com a tutela definitiva que se pretende obter ao final de uma cognição 

exauriente, tendo em vista que a tutela provisória é a tutela definitiva concedida 

provisoriamente.  

Assim, antecipando-se os efeitos de uma tutela definitiva cautelar, obtém-se 

uma tutela provisória cautelar, assim como, antecipando-se os efeitos de uma tutela 

definitiva satisfativa, tem-se uma tutela provisória satisfativa. 

Estas tutelas provisórias de natureza satisfativa podem fundar-se em 

situação de urgência (tutela antecipada), com a satisfação imediata do direito a fim 

de repelir ameaça a ele imposta pelo tempo do trâmite processual, ou, podem 

fundar-se na evidência (tutela de evidência), também promovendo a satisfação 

imediata do bem da vida perseguido para não infligir à parte que muito 

provavelmente tem razão novo dano consistente na demora para a resolução do 

procedimento comum. 

 Portanto, é possível concluir que, independentemente da fundamentação 

que move o requerimento da tutela satisfativa, a sua finalidade última em ambos os 

casos é a mesma, qual seja a satisfação imediata do direito, antecipando-se os 

efeitos da tutela definitiva. 
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Neste diapasão, Daniel Amorim Assumpção Neves133 assevera que, sendo 

tanto a tutela antecipada quanto a tutela de evidência de natureza satisfativa, não se 

justifica o tratamento heterogêneo entre as duas modalidades, considerando que as 

razões do legislador para a criação de um procedimento antecedente e do instituto 

da estabilização da tutela antecipada aplicam-se, também, às tutelas de evidência.  

Tais motivações, como elucida Pedro Roberto Donel134, consistem no 

prestígio, através de um procedimento simplificado, à obtenção de uma tutela mais 

adequada da situação jurídica do demandante, bem como a efetividade do processo, 

razões jurídicas perfeitamente cabíveis aos casos de tutela de evidência, hipóteses 

em que, a despeito da ausência de urgência, os fatos constitutivos do direito do 

autor revestem-se de probabilidade ululante. 

Ainda neste sentido, posiciona-se Neves: 

 
“Não concordo com a opinião doutrinária de que o legislador acertou porque 
o pedido de tutela provisória em caráter antecedente está condicionado a 
situações de urgência. Na realidade é plenamente justificável que um 
pedido de tutela de evidência se faça de forma antecedente, sem qualquer 
exigência de urgência, ainda mais pela possibilidade de estabilização da 
tutela provisória nos termos do art. 304 do CPC.”135 
  

Além disto, tendo em vista que a estabilização da tutela provisória só terá 

lugar quando da conformação do réu com a decisão que concedeu a medida liminar 

ao não lhe apresentar impugnação, pode-se concluir que sua concretização de fato 

é mais plausível quando se tratar de tutela de evidência. 

Isto porque, ao levar-se em consideração que a concessão da tutela de 

evidência dispensa a demonstração do perigo de dano, exige-se que a posição 

jurídica do autor apresente fortes indícios da probabilidade de seu direito, sendo as 

chances de sagrar-se vitorioso ao final da demanda ainda maiores, de maneira 

geral, do que nos casos de tutela de urgência. 

No que tange a referida alta probabilidade de êxito ao final da demanda nos 

casos de tutela de evidência, cumpre esclarecer que se faz alusão às hipóteses dos 

incisos II e III do art. 311 do CPC/2015, justamente as que seriam passíveis de 

requerimento em caráter antecedente, hipóteses sobre as quais – como elucidam 

 
133 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. 11. ed. 
Salvador: Editora JusPodvim, 2019. p. 524 
134 DONEL, Pedro Roberto. Solução liminar do processo: teoria e prática da estabilização da 
tutela provisória satisfativa. 1. ed. Florianópolis: Empório do Direito, 2017. p. 116-117 
135 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Op. cit. p. 488 
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Lúcio Grassi de Gouveia, Antônio Carlos F. de Souza Júnior e Luciana Dubeux 

Beltrão Alves136 – houve previsão pelo legislador de elevada probabilidade de 

sucesso da parte autora. 

Nos casos de tutela de urgência, conforme elucida José Miguel Garcia 

Medina137, a despeito de a presença do fumus boni iuris ser requisito para a sua 

concessão, a inter-relação e a influência mútua que este possui com o requisito do 

periculum in mora gera situações em que se concede a antecipação da tutela devido 

à situação de urgência extremada, mas havendo baixa probabilidade de titularidade 

do direito afirmado. 

Não só isto, o autor aponta ainda que esta sistemática não ocorre apenas 

em casos extremados, aludindo à “doutrina dos vasos intercomunicantes”, cuja 

lógica consiste numa espécie de sopesamento entre os requisitos, de modo que 

mais proeminente for o periculum in mora, confere-se maior flexibilidade à 

consideração do fumus boni iuris, e vice-versa. 

Em tais situações, é de concluir-se que nada obstante a concessão da 

medida em caráter antecedente, pouco provável a possibilidade de sua 

estabilização, uma vez que a parte demandada não deve conformar-se com a 

decisão não lhe opondo resistência, tendo em vista a possível baixa probabilidade 

do direito alegado pela parte contrária. 

De outro norte, Medina138 explica, também, que a clareza do direito a ser 

tutelado por uma tutela de evidência compele a uma proteção jurisdicional rápida, 

independentemente da ausência do risco de dano ao autor ou sua presença em grau 

mínimo. 

Por este motivo, entende pela aplicação analógica do disposto no art. 303 do 

CPC/2015 às hipóteses de tutela de evidência previstas no art. 311 do CPC/2015 

que caibam em tal procedimento, podendo valer-se do benefício de uma petição 

 
136 GOUVEIA, Lúcio Grassi de; SOUZA JÚNIOR; Antônio Carlos F. de; ALVES, Luciana Dubeux. 
Breves considerações sobre a tutela da evidência no CPC/2015. In: DIDIER JR., Fredie (coord. 
Geral.); PEREIRA, Mateus (coord.); GOUVEIA, Roberto (coord.); COSTA, Eduardo José da Fonseca 
(coord.). Grandes temas do Novo CPC, v. 6: tutela provisória. 2. ed. Salvador: Juspodvim, 2018. p. 
646 
137 MEDINA, José Miguel Garcia. Curso de Direito processual civil moderno. 3. ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 487-488 
138 MEDINA, José Miguel Garcia. Ibidem. p. 507 e 510 
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inicial simplificada, bem como da possibilidade da estabilização dos efeitos da 

decisão que provê a medida. 

Nada obstante esta primeira argumentação, caso tenha-se como 

imprescindível a presença da urgência para a possibilidade de requerimento em 

caráter antecedente, cabe debater a respeito da sua visualização na situação de 

evidência. 

Para a compreensão de tal linha de pensamento, primeiramente, cumpre 

apresentar a concepção de “direito evidente” por Luiz Fux, ao tratar pioneiramente 

da disciplina da tutela de evidência: 

 
 “São situações em que se opera mais do que o fumus boni juris, mas a 
probabilidade de certeza do direito alegado, aliada à injustificada demora 
que o processo ordinário carreará até a satisfação do interesse do 
demandante, com grave desprestígio para o Poder Judiciário, posto que 
injusta a espera determinada”139 

  
Tal definição, a partir das lições de Lorena Guedes140, pode ser sintetizada 

no sentido de que, caso verificado ser evidente o direito pugnado pela parte e 

estiverem disponíveis certos aparatos legais, deve-se promover a antecipação da 

devida e adequada prestação jurisdicional. 

Partindo desta síntese, a autora aventa a possibilidade de, na tutela 

provisória de evidência, identificar a ideia de urgência, que se referiria, nesse caso, 

não ao direito perseguido pela própria demanda, mas, sim, ao direito a um processo 

justo e a sua devida tramitação. A urgência traduzir-se-ia na desnecessidade de 

submissão ao tempo para a obtenção do provimento jurisdicional, em razão da 

evidência e comprovação prévia do direito alegado, submissão esta que, por si só, 

configuraria novo dano.  

Nesse sentido, define a tutela de evidência como uma “técnica antecipatória 

na qual a urgência é extraída da combinação de dois elementos fáticos: a evidência 

do direito alegado e a injustificada demora em aguardar o trâmite processual 

ordinário”141.  

 
139 FUX, Luiz. Tutela de segurança e tutela da evidência. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 305-306 
140 GUEDES, Lorena. A tutela da evidência fundada nos precedentes judiciais. In: DIDIER JR., 
Fredie (coord. Geral.); PEREIRA, Mateus (coord.); GOUVEIA, Roberto (coord.); COSTA, Eduardo 
José da Fonseca (coord.). Grandes temas do Novo CPC, v. 6: tutela provisória. 2. ed. Salvador: 
Juspodvim, 2018. p. 663 
141 GUEDES, Lorena. A tutela da evidência fundada nos precedentes judiciais. In: DIDIER JR., 
Fredie (coord. Geral.); PEREIRA, Mateus (coord.); GOUVEIA, Roberto (coord.); COSTA, Eduardo 
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Ainda mais abrangente é o entendimento de Mirna Cianci142, cujo 

posicionamento é de que a Constituição Federal de 1988, ao garantir a razoável 

duração do processo e as ferramentas para tal fim em seu art. 5º, LXXVIII, conferiu a 

todos os instrumentos processuais voltados à celeridade da justiça a condição de 

urgência em sentido amplo. 

Assim, o termo urgência deixa de ter o significado único limitado ao perigo 

de dano ou ao resultado útil do processo e passa a abranger, também, as situações 

em que inadmissível a submissão ao tempo para gozar de direito evidente, de modo 

a consagrar os princípios constitucionais da razoável duração do processo e do 

acesso à justiça, bem como a clamar pela abreviação do rito processual. 

Estes inúmeros instrumentos processuais capazes de conferir celeridade ao 

processo e que demonstram o fito instrumentalista do processo, como explica a 

autora143, revelam-se no regime das tutelas diferenciadas, técnicas processuais 

voltadas à melhor adequação ao plano do direito material de acordo com suas 

especificidades, dentre as quais se encontra o instituto da tutela provisória satisfativa 

de evidência.  

Nesse sentido, conclui Cianci: 

 
“Em conclusão neste tema, não deixa de ser requisito a necessidade de 
demonstração da emergência como pressuposto para a aceleração do 
processo, apenas e tão somente o detentor do direito deverá demonstrar a 
subsunção da pretensão ao conceito de URGÊNCIA em sentido lato (ou por 
equiparação legal), capaz de dar albergue a situações que retratem a 
efetividade consagrada pela norma constitucional.”144 

 
Portanto, à luz das ponderações expostas, considerando-se a alta 

probabilidade de certeza do direito alegado nas hipóteses dos incisos II e III do art. 

311 do CPC/2015, observando sua adequação ao conceito de urgência lato sensu 

acima apresentado, é possível concluir que tais hipóteses atendem ao requisito de 

 

José da Fonseca (coord.). Grandes temas do Novo CPC, v. 6: tutela provisória. 2. ed. Salvador: 
Juspodvim, 2018.  p. 665 
142 CIANCI, Mirna. A tutela de evidência e a urgência no novo Código de Processo Civil. In: 
DIDIER JR., Fredie (coord. Geral.); PEREIRA, Mateus (coord.); GOUVEIA, Roberto (coord.); COSTA, 
Eduardo José da Fonseca (coord.). Grandes temas do Novo CPC, v. 6: tutela provisória. 2. ed. 
Salvador: Juspodvim, 2018. p. 605-608 
143 CIANCI, Mirna. Ibidem. p. 610 
144 CIANCI, Mirna. Ibidem. p. 612 
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urgência contemporânea a ação previsto para a possibilidade de requerimento da 

tutela provisória em caráter antecedente, sendo, também, passíveis de estabilização 

de seus efeitos em caso de conformação do réu. 

 

4.3 O PROCEDIMENTO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA REQUERIDA EM CARÁTER 

ANTECEDENTE 

 

Concluído pela possibilidade de interpretação extensiva do procedimento 

antecedente previsto pelo art. 303 do CPC/2015 e do benefício da estabilização 

disciplinado pelo art. 304 do mesmo código, de modo a aplicá-los ao pleito da tutela 

provisória de evidência, resta discorrer sobre como tal procedimento poderia 

desenvolver-se, quais previsões caberiam ou não à tutela de evidência. 

Consoante prevê o caput do art. 303 do CPC/2015, a petição inicial poderá 

ser simplificada, limitando-se ao requerimento da tutela provisória de evidência em 

conjunto aos pressupostos que permitam sua concessão, indicando o pedido de 

tutela definitiva, expondo a lide e o direito pretendido. 

Conforme elucida Bodart145, a petição deverá apresentar-se de forma 

enxuta, facilitando a compreensão da demanda e sua análise célere, ajuizada em 

sua estrutura clássica, indicando as partes, a causa de pedir e pedido 

Além disto, conforme estabelecem os §§ 4º e 5º do art. 303 do CPC/2015, 

respectivamente, a parte autora deverá indicar o valor da causa levando em 

consideração o pedido da tutela definitiva, bem como manifestar expressamente que 

pretende valer-se do procedimento antecedente, a fim de que se possibilite uma 

possível ulterior estabilização dos efeitos da concessão liminar do pedido. 

De acordo com o § 6º do artigo em comento, caso o juízo entenda pela 

insuficiência da petição inicial em comprovar os requisitos para a concessão da 

tutela provisória, dar-se-á prazo de até cinco dias para que o demandante emende-

a, sob pena de indeferimento do pedido e extinção do processo sem resolução do 

mérito. 

 
145 BODART, Bruno Vinícius da Rós; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.); TALAMINI, Eduardo 
(coord.). Tutela de evidência – teoria da cognição, análise econômica do direito processual e 
comentários sobre o novo CPC. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 141 
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Entendendo pela presença dos requisitos, o magistrado concederá a medida 

liminarmente, devendo, consoante o § 1º, inciso I, do art. 303 do CPC/2015, 

determinar o aditamento, no prazo de quinze dias ou em prazo maior fixado pelo 

magistrado, da petição inicial, complementando a argumentação e trazendo novos 

documentos, confirmando o pedido da tutela definitiva. 

Entretanto, conforme argumenta Bodart146, a exigência de aditamento é 

justificada apenas em face da situação de premente urgência, caso a inicial deixe de 

apresentar argumentação importante ao devido conhecimento da causa ou não 

indique o pedido de tutela definitiva ao qual a tutela antecipada relaciona-se. Nos 

casos de uma tutela provisória de evidência dispensar-se-ia tal aditamento, tendo 

em vista que estando apta a ser concedida liminarmente, já estaria presente 

suficientemente a argumentação necessária para o conhecimento da causa e o 

pedido de tutela definitiva. 

Assim, dispensado o aditamento, concedida liminarmente a tutela de 

evidência, procede-se diretamente ao previsto pelos incisos II e III do § 1º do art. 303 

do CPC/2015, respectivamente, promovendo-se a citação do réu para audiência de 

conciliação ou mediação e, sendo infrutífera a autocomposição, abre-se prazo para 

contestação no prazo de quinze dias, na forma do art. 335 do CPC/2015. 

O CPC/2015 estabelece no caput de seu art. 304 que, caso da decisão que 

conceder a medida provisória nos termos de seu art. 303 “não for interposto 

respectivo recurso”, a tutela provisória irá tornar-se estável, extinguindo-se o 

processo, consoante art. 304, § 1º, do CPC/2015, conservando seus efeitos até que 

seja revista, modificada ou invalidada por decisão posterior, conforme prevê o § 3º 

do art. 304 do CPC/2015.  

De acordo com os §§ 2º e 4º do art. 304 do CPC/2015, respectivamente, 

qualquer das partes poderá ajuizar ação com a intenção de rever, modificar ou 

invalidar a tutela provisória estabilizada, como também poderá desarquivar os autos 

 
146 BODART, Bruno Vinícius da Rós; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.); TALAMINI, Eduardo 
(coord.). Tutela de evidência – teoria da cognição, análise econômica do direito processual e 
comentários sobre o novo CPC. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 141-142 
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do procedimento antecedente a fim de instruir tal ação, estando prevento o juízo que 

concedeu a medida provisória. 

O direito ao ajuizamento desta ação prescreverá no prazo de dois anos 

contados da ciência da decisão que extinguiu o procedimento antecedente, como 

prevê o art. 304, § 5º, do CPC/2015. 

Por último, por determinação do art. 304, § 5º, do CPC/2015, a decisão que 

concede a tutela provisória não é capaz de formar coisa julgada material, contudo, 

só poderá ser alterada a situação de estabilidade de seus efeitos por meio do 

ajuizamento de ação com o intuito de revê-la, modifica-la ou invalidá-la. 

A respeito do previsto para a estabilização, importante fazer algumas 

pontuações. 

Quanto à necessidade de interposição do recurso respectivo para barrar a 

estabilização da tutela provisória, apontam Didier Jr., Braga e Oliveira147 que tal 

previsão não deve ser lida restringindo-se seu significado unicamente a interposição 

de agravo de instrumento contra a decisão liminar, mas, sim, de qualquer meio de 

impugnação da decisão.  

Além disto, apresentando o réu resistência a decisão que concedeu a tutela 

provisória, como aponta Bodart148, independentemente de acato ou não às razões 

de defesa, o procedimento antecedente irá ser convertido em procedimento comum, 

tomando seu curso padrão. 

Por fim, importante ressaltar que o procedimento antecedente aqui sugerido 

para as tutelas de evidência, somente poderia ocorrer nos casos dos incisos II e III 

do art. 311 do CPC/2015, hipóteses em que se permite a concessão inaudita altera 

parte. As hipóteses dos incisos I e IV do mesmo artigo não seriam compatíveis com 

o caráter antecedente, tendo em vista que por sua própria lógica – quais sejam a 

verificação do abuso do direito de defesa e do manifesto propósito protelatório, e 

quando a contraprova do réu for insuficiente para gerar dúvida razoável em relação 

 
147 DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de 
direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, 
precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11. ed. Salvador: Editora 
JusPodvim, 2016. p. 621 
148 BODART, Bruno Vinícius da Rós; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.); TALAMINI, Eduardo 
(coord.). Tutela de evidência – teoria da cognição, análise econômica do direito processual e 
comentários sobre o novo CPC. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 143 
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a prova documental suficiente dos fatos constitutivos do autor – a evidência nestes 

casos somente se verifica após a manifestação da parte ré. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 CONCLUSÃO 
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O presente trabalho propôs-se a analisar a possibilidade do requerimento da 

tutela de evidência em caráter antecedente, bem como da estabilização de seus 

efeitos, interpretando-se de forma extensiva o regime previsto nos arts. 303 e 304 do 

Código de Processo Civil de 2015 para as tutelas antecipadas. 

No segundo capítulo, a pesquisa visou a contextualizar o instituto da tutela 

provisória no ordenamento jurídico brasileiro, tratando, primeiramente, de seu 

surgimento como uma tutela diferenciada com vistas a redistribuir o ônus do tempo 

no processo de forma equitativa entre as partes, mitigando os danos causados pela 

demora da prestação jurisdicional à parte que provavelmente tem razão. 

Em sequência, coube demonstrar as suas manifestações ao longo da 

evolução dos códigos de processuais civis, iniciando pelo Código de Processo Civil 

de 1939, em que se observou a existência das primeiras formas de tutelas 

provisórias, consistindo nas medidas cautelares previstas nos arts. 675 e 676, bem 

como a existência do poder geral de cautela conferido ao magistrado. 

Após, quanto ao Código de Processo Civil de 1973, demonstrou-se que a 

tutela provisória obteve contornos mais definidos, apresentando a codificação o 

processo cautelar, em que se requeriam as medidas cautelares, acessório aos 

processos de conhecimento e de execução.  

Ainda sobre este código, verificou-se que por meio da Lei n. 8.952/94, 

alterou-se o art. 273 de modo a admitir o provimento de tutelas antecipadas 

genéricas e, posteriormente, com a edição da Lei n. 10.444/2002 o processo perde a 

razão de existir frente ao estabelecimento da fungibilidade entre tutela cautelar e 

antecipada.   

Além disto, a tutela de evidência podia ser verificada no art. 273, II, § 6º, 

contudo não estando denominada sob essa nomenclatura, estando disciplinada pelo 

regime das tutelas antecipadas de urgência.  

Ao final deste capítulo, versou-se sobre a sistemática da tutela provisória na 

codificação processual vigente, indicando que o CPC/2015, pela primeira vez 

sistematiza o instituto, disciplinando a matéria sob um mesmo Livro V, dos arts. 294 

a 311, organizado em três títulos, tratando das disposições gerais da tutela 

provisória no primeiro deles (arts. 294 a 299), das tutelas de urgência em seu 

segundo título (art. 300 a 310) – no qual dispõe sobre as disposições gerais da tutela 

de urgência, divididas em cautelares e satisfativas, dos arts. 300 a 302, bem como 
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sobre os procedimentos antecedentes da tutela de urgência satisfativa (arts. 303 e 

304) e da tutela cautelar (arts. 305 a 310) – e, por fim, tratando em seu terceiro título 

da tutela de evidência, pela primeira vez apresentada como tal ao ordenamento 

jurídica brasileiro. 

Ainda neste capítulo inicial, discorreu-se sobre os aspectos gerais da tutela 

provisória, conceituando-a e discriminando suas características, quais as suas 

fundamentações, além de suas espécies/natureza e momento de requerimento. 

Quanto aos seu conceito e características, demonstrou-se que a tutela 

provisória guarda relação direta com a tutela definitiva, consistindo na antecipação 

dos efeitos que se pretende pela prestação jurisdicional desta. Tal antecipação 

ocorre por meio de um juízo de cognição sumária, justificado ou pela urgência ou 

pela evidência do direito pleiteado, que por essas razões não poderia submeter-se 

ao tempo necessário para a formação da cognição exauriente. 

A fundamentação do pedido de tutela provisória pode dar-se em função da 

urgência ou da evidência. A situação de urgência justifica a concessão da tutela 

provisória quando a demora do processo representa perigo de dano ao direito 

pretendido ou ao resultado útil do processo, já a situação de evidência motiva a 

concessão da tutela provisória quando há manutenção da insatisfação do bem da 

vida pleiteado mostra-se injustificável, em razão da alta probabilidade de suas 

alegações de fato frente à aparente baixa probabilidade das alegações do réu. 

Quanto à natureza da tutela provisória, esta corresponde à natureza da 

tutela definitiva com a qual guarda relação e os efeitos pretende antecipar. Nesse 

sentido, caso a tutela provisória busque antecipar os efeitos de uma tutela definitiva 

de satisfação do direito, ela terá natureza satisfativa, por outro lado, caso ela intente 

antecipar os efeitos de uma tutela definitiva acautelatória de direito, sua natureza 

será cautelar. 

No que tange ao momento de concessão da tutela provisória, tanto tutela de 

urgência quanto tutela de evidência podem ser requeridas/concedidas 

incidentalmente, tendo o legislador reservado às tutelas de urgência a possibilidade 

de requerimento/concessão antecedente ao pedido principal. Nada obstante, vale 

ressaltar que no que tange às tutelas de evidência, de acordo com o parágrafo único 
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do art. 311 do CPC/2015, o legislador possibilitou a concessão liminar para as 

hipóteses previstas nos incisos II e III do artigo, as quais considerou como de 

altíssima probabilidade de êxito ao final da demanda. 

No terceiro capítulo, a projeto aprofundou-se no instituto da tutela de 

evidência na sistemática do CPC/2015, analisando as hipóteses em que se permite 

sua concessão, bem como seus aspectos procedimentais e processuais. 

Na realidade, referido capítulo tratou apenas da tutela de evidência prevista 

pelo art. 311 do CPC/2015, voltada para os direitos gerais, cujo pleito dá-se através 

do procedimento comum, não se aprofundando em outras hipóteses da tutela de 

evidência como aquelas previstas nos procedimentos especiais. 

Assim, primeiramente cumpriu diferenciá-las em duas modalidades, sendo 

elas a tutela de evidência punitiva, referente à hipótese do inciso I do art. 311 do 

CPC, e a tutela de evidência documentada, referente as hipóteses dos incisos II a IV 

do mesmo artigo. 

A hipótese do inciso I do art. 311 do CPC/2015 é prevista para os casos em 

que, além do fumus boni juris do direito alegado pelo autor, se verificar o abuso do 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório por parte do réu, sendo o 

abuso de defesa referente ao comportamento do réu dentro do processo e o 

manifesto propósito protelatório à sua conduta extraprocessual, como ocultação de 

prova, frustração da citação. 

O inciso II do mesmo artigo prevê a concessão da tutela de evidência na 

hipótese de as alegações de fato demandante puderem ser comprovadas apenas 

documentalmente e estiverem amparadas por orientação jurisprudencial obrigatória. 

Neste caso, o demandante deverá apresentar prova que comprove suficientemente 

sua situação fática, bem como indicar que sua situação jurídica já foi contemplada 

por precedente judicial obrigatório. 

Quanto ao inciso III, prevê-se a possibilidade de concessão da tutela de 

evidência quando se tratar de demanda reipersecutória com prova documentada do 

contrato de depósito, sendo decretada a entrega da coisa detida ilicitamente sob 

pena de cominação de multa. Tal modalidade de tutela é concebida com base na 

antiga ação de depósito do CPC/73 e anteriormente prevista para o procedimento 

especial, sendo extinta e passando a tramitar através do procedimento comum agora 

sob a disciplina da tutela de evidência. 
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A hipótese do inciso IV está prevista para as situações em que a contraprova 

apresentada pelo réu não for capaz de gerar dúvida razoável à prova apresentada 

pela parte autora comprovando os fatos constitutivos de seu direito. Nesta situação, 

apresentando o autor prova documental que comprove suficientemente os fatos 

constitutivos de seu direito, sendo a contraprova documental do réu insuficiente a 

gerar dúvida, configura-se a situação de evidência e justifica-se a concessão da 

tutela de evidência.   

Quanto aos aspectos processuais e procedimentais, o CPC/2015 estabelece 

que só poderá ser requerida junto ao pedido principal ou posteriormente a ele, 

somente de maneira incidental, portanto. Porém, nas hipóteses dos incisos II e III do 

art. 311 do CPC, é permitida a concessão da medida inaudita altera parte. 

Quanto ao exposto no terceiro capítulo, a possibilidade de requerimento da 

tutela da evidência em caráter antecedente e de sua estabilização foi abordada 

contrapondo-se a dois dos principais argumentos utilizados pela doutrina contrária à 

juridicidade da tutela de evidência antecedente. 

O primeiro deles, que entende pela impossibilidade em razão da literalidade 

da norma processual, combatido através da investigação de métodos interpretativos 

capazes de conferirem maior amplitude ao sentido exposto na letra fria da lei. 

Concluiu-se que interpretação literal da norma deve ser o ponto de partida 

para a compreensão de seu verdadeiro sentido, não devendo ser utilizada como 

única e última análise, independentemente da aparente clareza que lhe possa ser 

atribuída. 

Isto porque, analisados os arts. 294, 303, 304 e 311 à luz dos métodos 

interpretativos sistemático, histórico e teleológica, foi possível verificar:  

A reserva do procedimento antecedente às situações de ameaça a direito e 

seu impedimento nos casos de dano já consumado fere a sistematicidade do código, 

mormente por permitir o dano consistente na própria demora para satisfação do 

direito evidente; além disto, havendo permissão para o diferimento do contraditório 

nos incisos II e III do art. 311 do CPC/2015, sistematicamente faria sentido que 

também se permitisse seu requerimento de forma antecedente, em petição inicial 

simplificada. 
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Pela interpretação histórica e teleológica, concluiu-se que, tendo em vista as 

motivações para a formulação de um novo código de processo civil fundarem-se na 

insatisfação da sociedade com a morosidade da justiça e a hipertrofia do judiciário 

em razão do excesso de demandas e de formalismos processuais, e a finalidade de 

garantir meios aptos a promover a celeridade e a efetividade da justiça, mostra-se 

plenamente justificável a extensão do procedimento do art. 303 e do benefício da 

estabilização do art. 304 do CPC/2015 à tutela de evidência. 

Quanto ao entendimento de que somente a urgência seria apta a admitir o 

procedimento antecedente e a estabilização dos efeitos da tutela, replicou-se no 

sentido de que, tendo em vista a identificação de objetivos entre a tutela satisfativa 

de urgência e a tutela satisfativa de evidência, qual seja a satisfação imediata do 

direito pretendido, mostra-se injustificada a vedação do procedimento antecedente à 

tutela de evidência. 

Isto porque as razões do legislador ao criar o procedimento antecedente e a 

possibilidade de estabilização para a tutela antecipada, levaram em consideração 

uma prestação jurisdicional mais célere e o desafogo do judiciário com a possível 

conformação das partes com a decisão precária, motivação perfeitamente aplicável 

à tutela de evidência. 

Por último, aventou-se a possibilidade de concepção de uma urgência lato 

sensu, conferida a todas as situações em que se mostre injustificável a espera para 

a fruição do direito, como o é nas hipóteses dos incisos II e III do art. 311 do 

CPC/2015, em há elevada probabilidade de êxito na demanda. 

Assim, pode-se concluir que a hipótese básica do presente trabalho foi 

confirmada, sendo possível uma interpretação extensiva dos arts. 303 e 304 do 

CPC/2015 a fim de aplicá-los, também, às hipóteses de tutela de evidência 

fundamentadas nos incisos II e III do art. 311 do CPC/2015, tendo em vista a 

sistematicidade da norma processual, a história e a teleologia que guiaram sua 

codificação, bem como a condição de urgência inerente a todos os mecanismos 

processuais voltados à promoção da celeridade e efetividade da justiça.  
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