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- Duas Espécies: Urgência e Evidência.

- Urgência: Cautelar e Antecipada –
Antecedente ou Incidental.

- Incidental: Independe de custas.

- Precariedade: Revogação/Modificação.

Das Disposições Gerais



- Medidas Efetivação: Cumprimento 
provisório de sentença.

- Motivação clara e precisa: Conceder, 
negar, modificar ou revogar.

- Competência: Juízo da causa ou, caso 
antecedente, ao Juízo competente para o 
principal.

Das Disposições Gerais



- Requisitos: Probabilidade do Direito e 
Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil 
do Processo.

- Caução: real ou fidejussória.
- Momento: Liminar ou Justificação Prévia.
- Não concessão: Irreversibilidade.

Tutela de Urgência – Disp. Gerais



- Cautelar Efetivação: arresto, sequestro, 
arrolamento de bens, registro de protesto 
contra alienação de bem e qualquer outra 
medida idônea para asseguração do direito.

- Prejuízos: a parte responde pelo prejuízo 
que a efetivação da tutela de urgência 
causar à parte adversa (art. 302).

Tutela de Urgência – Disp. Gerais



Art. 303 Nos casos em que a urgência for 
contemporânea à propositura da ação, a petição 
inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela 
antecipada e à indicação do pedido de tutela 
final, com a exposição da lide, do direito que se 
busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao 
resultado útil do processo.

Tutela Antecipada Antecedente



- Concedida a TA: aditamento da Inicial em 
15 dias – citação – audiência – contestação.

- Sem aditamento: processo extinto sem 
resolução do mérito.

- Valor da causa – pedido final: 
recolhimento de custas.

Tutela Antecipada Antecedente



Art. 304 A tutela antecipada, concedida nos 
termos do art. 303, torna-se estável se da 
decisão que a conceder não for interposto o 
respectivo recurso.

- Processo extinto.

Tutela Antecipada Antecedente



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

- Conserva efeitos enquanto não modificada.

- Partes – Desarquivamento – Instruir a Inicial.

Tutela Antecipada Antecedente



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

Tutela Antecipada Antecedente



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

Tutela Antecipada Antecedente



Art. 305 A petição inicial da ação que visa à 
prestação de tutela cautelar em caráter 
antecedente indicará a lide e seu fundamento, 
a exposição sumária do direito que se objetiva 
assegurar e o perigo de dano ou o risco ao 
resultado útil do processo.

Tutela Cautelar Antecedente



- Fungibilidade

- Citação do réu: 5 dias para contestar e 
indicar provas.

- Sem contestação: revelia – decisão em 5 
dias.

- Com contestação: procedimento comum.

Tutela Cautelar Antecedente



Art. 308  Efetivada a tutela cautelar, o pedido 
principal terá de ser formulado pelo autor no 
prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será 
apresentado nos mesmos autos em que 
deduzido o pedido de tutela cautelar, não 
dependendo do adiantamento de novas 
custas processuais.

Tutela Cautelar Antecedente



Cessa a eficácia:

I o autor não deduzir o pedido principal no prazo 
legal;

II não for efetivada dentro de 30 (trinta) dias;

III o juiz julgar improcedente o pedido principal 
formulado pelo autor ou extinguir o processo sem 
resolução de mérito.

Tutela Cautelar Antecedente



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;

Da Tutela de Evidência



II as alegações de fato puderem ser 
comprovadas apenas documentalmente e 
houver tese firmada em julgamento de casos 
repetitivos ou em súmula vinculante;

Da Tutela de Evidência



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;

Da Tutela de Evidência



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.

Da Tutela de Evidência
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