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Resumo: O presente artigo trata da tutela provisória da evidên-

cia, uma espécie de tutela antecipada, que não exige a presença 

da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil 

do processo, mas apenas o fato constitutivo do direito do autor, 

aliado a uma defesa inconsistente do réu. Ela é fundamental para 

redistribuir o ônus do tempo do processo, pois não bastam deci-

sões judiciais de qualidade, mas que elas sejam também presta-

das em um tempo adequado. Além de discorrer sobre os aspectos 

gerais das tutelas jurisdicionais diferenciadas, serão analisadas 

as hipóteses previstas nos incisos I a IV do artigo 311 do Código 

de Processo Civil Brasileiro. 
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THE INTERLOCUTORY RELIEF BASED ON HIGH PROB-

ABILITY AS A TOOL FOR REDISTRIBUTING THE BUR-

DEN OF PROCESS TIME 

 

Abstract: This article approaches about the interlocutory relief 

based on high probability, a kind of satisfaction relief, which 

does not require the presence of the demonstration of danger of 

damage or risk to the useful result of the process, but only the 

constitutive fact of the author's right, allied to an inconsistent 
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Paulo (PUC-SP). Pós-graduado em Direito Contratual pela PUC-SP/COGEAE. Gra-
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defense of the defendant. It is essential to redistribute the burden 

of process time, because quality judicial decisions are not 

enough, they should also be provided in an appropriate time. In 

addition to the general aspects of the differentiated jurisdictional 

protection techniques, the hypotheses provided in items I to IV 

of article 311 of the Brazilian Procedural Civil Code will be an-

alyzed. 
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INTRODUÇÃO 

 

 tutela provisória da evidência permite entregar o 

bem da vida ao autor, antes da formação da coisa 

julgada sem a presença dos requisitos da urgência, 

estando presentes determinados requisitos, sendo 

uma concretização do princípio da tempestividade 

jurisdicional. 

O presente trabalho buscará demonstrar que se trata de 

uma medida interessante e eficaz para equilibrar ou redistribuir 

o ônus do tempo do processo entre as partes litigantes. 

O princípio clássico de que sempre cabe ao autor aguar-

dar a finalização do processo para que possa satisfazer-se, por 

força do princípio da segurança jurídica, não é mais visto como 

dogma. Se há forte possibilidade de que o autor tem direito à sua 

pretensão, parece ser justo romper com a tradição oriunda da te-

oria do processo de conhecimento ordinário, o que será 

A 
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demonstrado ao longo do presente trabalho. 

 

1. A TUTELA JURISDICIONAL DIFERENCIADA 

 

O mundo civilizado, há muito tempo, delegou a função 

de distribuição da Justiça ao Estado. Além de ser o último res-

ponsável em dizer de quem é o direito em disputa, dispõe tam-

bém de meios para efetivar sua decisão, fator fundamental para 

manutenção de confiança e credibilidade perante os jurisdicio-

nados. 

A segurança jurídica sempre foi um dos principais valo-

res desejados pelos jurisdicionados nessa relação com o órgão 

que distribui justiça. Afinal, para que o Estado-Juiz tenha credi-

bilidade, suas decisões não podem ser alteradas a todo e qualquer 

momento, o que geraria grande e grave instabilidade. 

Porém, esse valor deixou de ser o único ou principal ca-

paz de garantir estabilidade e credibilidade à Jurisdição. Por isso, 

aquela percepção de que seria sempre melhor proferir uma deci-

são de mérito apenas após uma análise detida e aprofundada, 

passou a ser questionada a partir do momento que o fator tempo 

passou a ter maior relevância. Aflorou-se um estranho senti-

mento, reputando-se ao procedimento comum quase que a tota-

lidade da culpa pela demora na prestação jurisdicional. Demora 

essa que pode se agravar por conta de uma estrutura incapaz de 

dar vazão ao grande número de conflitos de uma sociedade mas-

sificada.  

Nos últimos tempos, o valor da efetividade ganhou mais 

destaque na tarefa judicante do Estado. As pessoas desejam uma 

prestação jurisdicional segura, mas que seja conferida também 

dentro de um tempo razoável, pois a demora equivale à injustiça. 

Para tanto, se é impossível que aquela análise profunda e defini-

tiva seja realizada em um curto espaço de tempo para todos pro-

cessos, seria importante, ao menos sob determinadas circunstân-

cias, ter à disposição ferramentas que permitam uma resposta 
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jurisdicional célere, para que o tempo do processo não prejudi-

que aquele que aparenta ter mais direito sobre o bem da vida 

disputado. 

Se a tutela ordinária, obtida através de um procedimento 

comum de cognição profunda não era mais suficiente ou ade-

quada para que o Estado-Juiz pudesse cumprir sua função e res-

ponda a todas as necessidades de quem a ele recorre, então foi 

preciso criar uma tutela especial para atender a esse objetivo, 

chamada de tutela jurisdicional diferenciada: 
L´espressione tutela giuridizionale differenziata è espressione 

altamente equivoca. Intesa letteralmente essa significa che a 
bisogni diversi di tutela devono corrispondere forme diverse di 

tutela: di questa ovvietà nessuno há mai dubitato; [...]2 

A partir do momento que a tutela ordinária, de certa 

forma, passa a se tornar um “obstáculo” para a adequada presta-

ção jurisdicional, considerando que o processo é uma ferramenta 

que deve servir ao direito material, algo precisa ser corrigido, e 

a tutela jurisdicional diferenciada se torna uma opção legítima. 

Tal percepção é mais sentida pelo autor da demanda, que 

geralmente não tem o bem da vida consigo, e que estaria injus-

tamente com o réu. Por outro lado, nem sempre é o autor da de-

manda quem tem efetivamente direito ao bem da vida disputado. 

Com efeito: 
A adoção de tipos tutela diferenciada tende a favorecer o polo 

ativo da relação processual, na medida em que são eles conce-

bidos precipuamente com o propósito de acelerar a prestação 

jurisdicional. Por isso mesmo, indispensável se torna cautela 

na sua adoção, para se evitar a violação do tratamento isonô-

mico das partes litigantes e a vulneração do princípio assegu-

rador da paridade das armas no processo.3 

 
2 PISANI, Andrea Proto. Sulla tutela giuridizionale differenziata. Rivista di Diritto 
Processuale. Vol. XXXIV (II Serie). Padova: Cedam, 1979, p. 536-537. Nossa tradu-
ção: “A expressão tutela jurisdicional diferenciada é expressão altamente equívoca. 
Significa que às necessidades diferentes da tutela devem corresponder diferentes for-
mas de tutela: desta obviedade ninguém nunca duvidou; [...]”. 
3 ARMELIN, Donaldo. Tutela Jurisdicional Diferenciada. Revista de Processo. Vol. 
65/1992, 1992, p. 45-55. 
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Dessa forma, é preciso fazer uma escolha: mitigar a pro-

fundidade da cognição em prol de uma efetividade ou permane-

cer na busca pela máxima segurança em prol da certeza da tutela, 

que só seria garantida após percorrido um longo percurso pro-

cessual. 

A tutela jurisdicional diferenciada pode ser compreen-

dida, basicamente, sob duas formas: a primeira, mediante a cri-

ação de procedimentos especiais que limitem a profundidade de 

análise dos problemas apresentados, conferindo, por sua vez, 

uma resposta definitiva pelo Estado-Juiz, em determinadas situ-

ações que se considere desnecessário aplicar o mesmo nível de 

profundidade em situações ordinárias; a segunda, mediante a 

modificação do procedimento, entregando uma tutela provisória 

ou temporária, que poderá ser confirmada ou não, após comple-

tada a análise da lide. 
Schematizzando e semplificando molto il risultato di queste ri-

cerche [...] mi sembra che il ricorso alla tutela sommaria sia 
razionalmente giustificato e non costituisca pertanto un ingius-

tificato “privilegio” [...]: 

a) in primo luogo quando la tutela sommaria sia diretta ad evi-

tare il costo del processo a cognizione piena ed esauriente, ove 

manchi una seria volontà di contestazione da parte dell´obbli-

gato [...]; 

b) in secondo luogo quando la tutela somaria sia direta ad evi-

tare che il convenuto abusi del diritto di difesa garantitogli 

dalle forme del processo a cognizione piena ed esauriente [...] 

c) in terzo luogo, infine, il ricorso alla tutela sommaria è razi-

onalmente giustificato quando essa sia diretta a garantire l´ef-
fettività della tutela giurisdizionale com riferimento a tutte 

quelle situazioni di vantaggio, a tutti quei diritti, che, avendo 

contenuto e/o funzione (esclusivamente o prevalentemente) 

non patrimoniale, subirebbere (rectius: i cui titolari subi-

rebbero) um pregiudizio irreparabile [...] ove dovessero per-

manere in uno stato di insoddisfazione per tutto il tempo ne-

cessario per la emanazione di una sentenza (esecutiva) a ter-

mini di um processo a cognizione piena ed esauriente.4 

 
4 PISANI, p. 568-569. Nossa tradução: “Esquematizando e simplificando muito o re-
sultado dessas pesquisas [...] parece-me que o recurso à tutela sumária é racionalmente 
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Porém, a busca pela efetividade processual não se limita 

a modificação de apenas parte do procedimento, pois se não hou-

ver formas de tornar as decisões efetivas, não importa se ela foi 

conferida em curto prazo de tempo ou não. Por isso, Donaldo 

Armelin já alertava: 
[...] impende observar que adoção de tutela diferenciada influi 

diretamente na celeridade processual apenas no primeiro grau 
de jurisdição. Por isso mesmo deve ser conjugada com outras 

medidas que também provoquem o mesmo efeito no procedi-

mento recursal, ou que retirem dos recursos efeito suspensivo 

relativamente aos provimentos emergentes desse tipo de tu-

tela.5 

Diante da diversidade da tutela jurisdicional diferenci-

ada, interessa-nos abordar, no presente trabalho, uma técnica de 

cognição sumária, a ser conferida provisoriamente, antes que 

seja concluído o iter procedimental, com base em um direito evi-

dente, para minimizar os efeitos deletérios que o tempo pode 

causar na demora da entrega do bem da vida disputado, que foi 

denominada de tutela da evidência e que, perante o CPC, rece-

beu maior destaque quando comparado com o revogado Código 

de Processo Civil de 1973 (CPC/73). 

 

2. A TUTELA PROVISÓRIA NO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 

 

 
justificado e, portanto, não constitui um "privilégio" injustificado [...]: a) em primeiro 
lugar, quando a tutela sumária é dirigida a evitar o custo do processo com plena e 
exaustiva cognição, onde não interesse de contestar pelo réu [...]; b) em segundo lugar, 
quando a tutela sumária é dirigida a impedir o réu de abusar do direito de defesa nas 
formas de cognição plena e exaustiva [...]; c) em terceiro lugar, finalmente, a utiliza-
ção da tutela sumária é racionalmente justificada quando se pretende assegurar a efi-

cácia da tutela jurisdicional em relação a todas as situações de vantagem, a todos 
aqueles direitos que, tendo conteúdo e/ou função (exclusivamente ou predominante-
mente) não patrimonial, sofrem (rectius: cujos proprietários sofreriam) preconceitos 
irreparáveis [...] se permanecessem em estado de insatisfação pelo tempo necessário 
para a emissão desse tipo de tutela (executiva) ao final de um processo de cognição 
plena e exauriente”. 
5 ARMELIN, op. cit. 
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O termo “tutela” possui diferentes significados, mas 

pode-se afirmar que sua noção geral remete a “proteção” ou 

“amparo” relativo a algum bem. No Direito, ele não é aplicado 

somente sob o aspecto processual, tendo uma compreensão bas-

tante ampla: “Tutela é a proteção que o Estado deve dar aos di-

reitos, seja mediante normas (tutela normativa), atividades fá-

tico-administrativas (tutela administrativa) ou mediante deci-

sões judiciais (tutela jurisdicional).”6 

Portanto, a tutela jurisdicional é uma das formas de pro-

teção de direitos do Estado, que será utilizada em momentos de 

crise, quando a mera existência de normas ou a atuação da Ad-

ministração Pública, quando for o caso, não se mostraram sufi-

cientes para garanti-los. 

O processo é uma disciplina cientificamente autônoma 

em relação ao direito material, todavia aquele deve ser pensado 

e desenvolvido como uma ferramenta a serviço deste. Se não 

existir essa correlação e clareza de finalidades, a independência 

entre as matérias pode trazer malefícios à questão de fundo. 

Por isso, uma vez prometido determinados direitos pelo 

Estado a qualquer pessoa, seja ela natural ou jurídica, havendo 

uma crise, o processo deve oferecer instrumentos adequados 

para que a tutela jurisdicional se mostre não só segura, mas tam-

bém efetiva. 

A primeira e talvez a principal técnica processual relaci-

onada à tutela jurisdicional é a sentença, que pode ser entendida 

como “o ato fundamental dentre aqueles praticados pelo juiz e, 

dos de índole decisória, o mais importante”7, sendo típico exem-

plo de cognição exauriente, que tem como pressuposto lógico o 

contraditório pleno. 

No entanto, para se obter uma sentença definitiva, é pre-

ciso percorrer um longo e, talvez, árduo caminho, o que nem 
 

6 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela de Urgência e Tutela da Evidência. 2ª ed. São 
Paulo: RT, 2018, p. 41. 
7 ALVIM, Arruda. Novo Contencioso Cível no CPC/2015. São Paulo: RT, 2016, p. 
285. 
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sempre é suficiente para bem atender o jurisdicionado, se há ne-

cessidades prementes entre a propositura da ação e a coisa jul-

gada material. 

Para tentar responder às novas exigências dos jurisdicio-

nados, foram criadas algumas técnicas processuais a fim de per-

mitir que, antes de realizada uma cognição aprofundada e for-

mada a coisa julgada, fosse possível conceder um tipo de tutela 

jurisdicional diferenciada, comumente chamada de “tutela pro-

visória” pelo CPC, que pode ser compreendida como: 
[...] o conjunto de técnicas que permite ao magistrado, na pre-

sença de determinados pressupostos, que gravitam em torno da 
presença da “urgência” ou da “evidência”, prestar tutela juris-

dicional, antecedente ou incidentalmente, com base em decisão 

instável (por isso, provisória) apta a assegurar e/ou satisfazer, 

desde logo, a pretensão do autor, até mesmo de maneira limi-

nar, isto é, sem prévia oitiva do réu.8  

Essas técnicas passaram a ter maior importância a partir 

da constatação de que o Estado não conseguia dar uma resposta 

célere e tempestiva ao seu jurisdicionado e, por outro lado, da 

possibilidade de ser proferida decisão de mérito fundada em cog-

nição sumária, estando presentes ou não situações de perigo ao 

perigo ou ao próprio processo. 

Com efeito, a tutela provisória é: 
[...] um instituto que visa assegurar um acesso efetivo ao Judi-

ciário, quando haja o perigo de perecimento do direito, se não 

houver proteção pronta (na hipótese do art. 300 do CPC/2015, 

ao tratar do “perigo de dano”), ou ainda quando houver risco 

ao resultado útil da demanda (conforme o art. 300 do 

CPC/2015, ao tratar da tutela cautelar) e quando a subordina-

ção do autor ao tempo se mostrar desnecessária, por ser ínfima 

a probabilidade de não ser ele vitorioso (na hipótese do art. 311 

do CPC/2015).9 

Ela decorre de princípios constitucionais positivados no 

artigo 5º, incisos XXXV (“a lei não excluirá da apreciação do 

 
8 BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. 3ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2017, p. 257. 
9 ALVIM, Eduardo Arruda. Tutela provisória. 2ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 26. 
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Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”) e LXXVIII (“a to-

dos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razo-

ável duração do processo e os meios que garantam a celeridade 

de sua tramitação”), da Constituição Federal Brasileira de 1988 

(CF).  

Mesmo que não estivesse expressamente prevista no 

CPC, ainda sim seria possível obtê-la, uma vez demonstrada a 

necessidade de uma tutela adequada e célere ao caso concreto, 

em decorrência de seu fundamento constitucional. 

Ademais, como se percebe pela utilização do termo “pro-

visória”, a sua concessão ou seu indeferimento tem natureza pre-

cária, podendo tal decisão ser revista a qualquer tempo, sempre 

que se obtiver mais informações que possam justificar sua mo-

dificação, concessão ou revogação, não sendo sequer o caso de 

“preclusão pro judicato”10, conferindo uma estabilidade inferior 

à própria sentença não transitada em julgado: 
[...] Tratando-se de decisão fundada em cognição sumária, a 

viabilidade de se voltar a decidir é consequência da circunstân-

cia de que a convicção judicial pode naturalmente se alterar no 

curso do processo. A primeira decisão, por ter sido tomada com 

base em cognição menos aprofundada, é logicamente sujeita a 

revisão, pouco importando se os fatos não se alteraram, mas 

apenas novas provas foram produzidas.11 

O CPC buscou ainda aplicar aos diferentes tipos de tutela 

provisória um regime único, embora tenha conservado algumas 

diferenças procedimentais a depender da natureza da tutela plei-

teada, sendo ainda matéria de grande debate na doutrina a neces-

sidade ou não dessa distinção. 

A tutela de urgência, por exemplo, pode ser subdividida 

em tutela cautelar e tutela antecipada. 

Primeiramente, há situações que o próprio processo pode 

ter seu resultado prejudicado, se não for determinada alguma 

 
10 Art. 505, do CPC: “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas rela-
tivas à mesma lide [...]”. 
11 MARINONI, p. 218. 
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medida de asseguramento, para evitar que a prestação jurisdici-

onal “chegue tarde”: 
Tutela cautelar é tutela de segurança do direito; é tutela e não 

técnica processual. A tutela cautelar pode se valer de decisão 

que ordena sob pena de multa ou de outros meios executivos 

idôneos à implementação imediata e efetiva da tutela de segu-

rança.12 

Já tutela antecipada permite a satisfação do bem preten-

dido antes do exaurimento da cognição e se equivale, parcial ou 

totalmente, ao pedido final: 
A tutela antecipada também é tutela do direito material. Subs-

tancialmente, a tutela antecipada é a própria tutela de direito 

ambicionada pela parte mediante o exercício da ação. É a tutela 

de direito que o autor pretende obter ao final do processo, mas 

que é concedida antecipadamente em virtude de perigo de 

dano. Em outras palavras, tutela antecipada é a tutela do direito 

que, em vista de uma situação de urgência, é prestada com base 

em probabilidade ou mediante cognição sumária.13  

Em ambas as situações, para que se obtenha a tutela, será 

preciso demonstrar a presença da urgência, configurada pelo pe-

rigo de dano e pela probabilidade do direito. Assim, a principal 

diferença entre a tutela cautelar e antecipada está na sua finali-

dade, já que aqueles dois requisitos estarão presentes para quais-

quer delas. 

O CPC não adotou, pois, uma diferenciação fundamental 

entre a tutela de natureza antecipatória (satisfativa) e cautelar 

(preservativa), pois ambas buscam “neutralizar os males do 

tempo no processo judicial”14. De todo modo, parece que existe, 

embora tênue, distinção entre ambas, além de sua finalidade. 

Quanto ao regime geral das tutelas provisórias, o CPC 

previu ainda a fungibilidade dos pedidos de tutela cautelar e an-

tecipatória, como se vê no parágrafo único do artigo 305, do 

CPC (“Parágrafo único.  Caso entenda que o pedido a que se 

 
12 Idem, p. 41. 
13 Idem. 
14 RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória: tutela de urgência e tutela 
de evidência do CPC/1973 ao CPC/2015. 2ª ed. São Paulo: RT, 2016, p. 24. 
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refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o dis-

posto no art. 303”), cuja redação é bastante falha, pois parece 

que o legislador, em princípio, admitiu a fungibilidade apenas 

da tutela cautelar para a tutela antecipada, quando sua estrutura 

remete à fungibilidade em ambos os sentidos. 

E, por fim, há a tutela da evidência, que busca alterar o 

momento temporal da satisfação do bem da vida, desde que pre-

sentes determinados requisitos, antes de se percorrer todo o pro-

cedimento ordinário, sem a necessidade de se comprovar o re-

quisito da urgência, mas ouvindo-se, em regra, previamente o 

réu, conforme se aprofundará a seguir. 

 

3. A TUTELA PROVISÓRIA DA EVIDÊNCIA 

 

“Evidência” significa “qualidade do que é evidente; cer-

teza manifesta”15. Por sua vez, “evidente” é aquilo “que não ofe-

rece dúvida, que se compreende prontamente, dispensando de-

monstração”16. 

Juridicamente, esse termo pode ser compreendido como 

“clareza, transparência; certeza incontestável ou comprová-

vel”.17 

Ou seja, podemos dizer que algo é evidente, se é facil-

mente demonstrável, configurando-se uma certeza praticamente 

incontestável e não uma mera probabilidade. Não é só aquilo que 

dispensa demonstração, mas também o que é demonstrado de 

forma cabal. 

Há algumas situações em que as questões de fato e de 

direito apresentam tais características de certeza, sem que haja 

um perigo de dano, típico da tutela de urgência. Porém, o proce-

dimento ordinário, como regra geral, obrigaria o autor a 

 
15 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio básico da língua 
portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1995, p. 282. 
16 Idem. 
17 SIDOU, J. M. Othon (org.). Dicionário Jurídico: Academia Brasileira de Letras 
Jurídicas. 11ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 263. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art303
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necessariamente aguardar a formação da coisa julgada para bus-

car a efetiva satisfação, o que poderia trazer uma nova crise: afi-

nal, de que lhe serviria tão alto grau de clareza e certeza se o 

ônus do tempo continuaria sendo imputado contra si? A tutela 

da evidência foi criada justamente para responder a esse pro-

blema. 

Já mencionamos que a CF estabelece, em seu artigo 5º, 

inciso XXXV que: “a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Também confere, no in-

ciso LXXVIII, do mesmo artigo que: “a todos, no âmbito judi-

cial e administrativo, são assegurados a razoável duração do pro-

cesso e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. 

Como consequência desses princípios constitucionais, 

constou no CPC que “não se excluirá da apreciação jurisdicional 

ameaça ou lesão a direito” (art. 3º), bem como que “as partes 

têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do 

mérito, incluída a atividade satisfativa” (art. 4º) e “todos os su-

jeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, 

em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva” (art. 6º). 

O princípio da razoável duração do processo é, talvez, 

aquele que mais se destaca em relação à tutela da evidência que 

é, ao mesmo tempo, de difícil definição e caracterização: 
A utilização desse termo razoável, sem a necessária explicação 

legal do mesmo, como dito, é uma cláusula geral, e, portanto, 

inexequível, do ponto de vista de eficiência, efetividade e efi-

cácia dos direitos procedimentais e processuais. Ou seja, razo-

ável, processualmente falando, é um termo hermético, impos-

sível de ser creditado e extraído de normas para implementar a 

sua aplicação em casos concretos.  
Diante da dificuldade em entender o conceito do processo em 

prazo razoável, tendo em vista a sua difícil interpretação, além 

do alto grau de subjetividade e abstração, seria interessante en-

tender que o termo razoável tem ligação direta com o tempo e, 

portanto, melhor seria utilizar a expressão: "Tempestividade 
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procedimental e jurisdicional".18 

Razoável duração do processo não significa pressa ou 

mera celeridade procedimental, pois não se pode querer que o 

processo tenha uma curta duração a qualquer custo, o que afeta-

ria a sua qualidade. 

Por outro lado, o processo é uma ferramenta disponibili-

zada pelo próprio Estado e não pode causar prejuízo à parte, es-

pecialmente em uma situação que se vislumbra um grau intenso 

de certeza do direito do autor, sendo natural obter o direito à uma 

proteção integral.  

O tempo é um fator relevante a ser considerado e que 

pode causar prejuízos às partes. Por isso, é plausível haver algum 

procedimento para aquela hipótese em que há prova robusta, ou 

melhor, que haja uma tutela jurisdicional diferenciada que 

atenda a necessidade do tutelado de receber o bem da vida alme-

jado, antes de percorrer todo o iter procedimental, ainda que não 

exista o fator do perigo de dano, entendido como aquele requi-

sito típico das tutelas provisórias de urgência. 

Por isso, a tutela da evidência pode ser definida como 

um: 
[...] instrumento que possibilita a redistribuição do ônus do 

tempo, nos casos em que o direito da parte autora já́ se mostra 

evidente, ou seja, permite-se que o autor não se sujeite ao de-

curso do tempo, necessário à regular tramitação processual, 

para só́ então poder usufruir do bem da vida pleiteado, mesmo 

demonstrando ter maior probabilidade de sagrar-se vitorioso.19 

Essa evidência e robustez das provas apresentadas são 

inferiores àquela clareza que leva ao julgamento antecipado, 

pois caso contrário, não faria sentido apenas a concessão da tu-

tela provisória, quando o processo já poderia ser concluído. Por 

isso: 
A tutela da evidência não se funda no fato da situação geradora 

 
18 SOARES, Carlos Henrique. Duração Razoável do Processo e Sua Aplicação no 
Novo Código de Processo Civil. Revista Síntese Direito Civil e Processual Civil. V. 
17. Nº 102. São Paulo: Síntese, Jul/ago, 2016, p. 51. 
19 ALVIM, Eduardo Arruda, p. 318. 
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do perigo de dano, mas no fato de a pretensão de tutela imedi-

ata se apoiar em comprovação suficiente do direito material da 

parte. Justifica-se pela possibilidade de aferir a liquidez e cer-

teza do direito material, ainda que sem o caráter de definitivi-

dade, já que o debate e a instrução processuais ainda não se 

completaram [g.n.]. No estágio inicial do processo, porém, já 

se acham reunidos elementos de convicção suficientes para o 

juízo de mérito em favor de uma das partes.20  

Dessa forma, destacamos as três principais característi-

cas da tutela provisória da evidência: é um tipo de tutela anteci-

patória; não é preciso a presença ou demonstração da urgência; 

e é aplicável às hipóteses em que se verificam altíssima proba-

bilidade do direito invocado. 

Curiosamente, parece haver uma certa resistência dos 

operadores do Direito à tutela provisória da evidência, pois ela 

permitiria o recebimento adiantado do bem da vida requerido na 

ação, sem que o contraditório pleno fosse inteiramente obser-

vado, mas principalmente sem que houvesse periculum in mora. 

Essa resistência seria causada por força de uma colisão 

de princípios constitucionais que a tutela da evidência poderia 

provocar: de um lado, a efetividade da prestação jurisdicional, a 

razoável duração do processo, melhor entendida como tempes-

tividade jurisdicional e a isonomia das partes, em favor do di-

reito do autor; e de outro lado, os princípios do contraditório, 

devido processo legal e a segurança jurídica, que justificariam o 

não adiantamento da tutela para proteger o réu. 

O princípio funciona como base do ordenamento jurídico 

e traz a ideia de suporte ou diretriz, dando um sentido a todo o 

sistema. Estando diante de princípios situados em um mesmo 

grau hierárquico e havendo uma aparente colisão, somente neste 

caso, será necessário ponderar pela aplicação de um em detri-

mento de outro, ou melhor, verificar a possibilidade de que de-

terminado aspecto principiológico se sobressaia em relação ao 

 
20 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. 1. 59ª ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 706. 
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outro. 

No caso da tutela provisória da evidência, então, é pre-

ciso analisar em quais situações que o princípio da efetividade e 

tempestividade da tutela devem se sobressair em relação aos 

princípios da segurança jurídica e do contraditório. Se não hou-

ver tal ponderação, estar-se-á impondo ao autor uma espera irra-

zoável e injusta, violando-se inclusive o direito constitucional da 

razoável duração do processo.  

Para a concessão da tutela da evidência, será preciso ana-

lisar a construção narrativa apresentada pelo autor em conjunto 

com as provas que serviram para instruí-la e sua correspondên-

cia com as hipóteses legais, quando será possível ponderar e con-

cluir o que deverá ser resguardado. 

Daí a escolha do legislador em não deixar que as hipóte-

ses de concessão de tutela provisória da evidência estivessem a 

livre critério do julgador, indicando, de antemão, os momentos 

de seu cabimento, que seria a quarta característica da tutela da 

evidência: necessidade de previsão legal autorizando sua aplica-

ção. 

 

4. AS HIPÓTESES DA TUTELA DA EVIDÊNCIA NO CPC 

 

A tutela da evidência não é uma novidade no CPC, pois 

ela já era prevista em leis especiais, como também no próprio 

CPC/73, de forma esparsa, ainda que não fosse utilizado esse 

termo e nem estivesse tão estruturada, como ocorre atualmente. 

O artigo 273, inciso II, do CPC/73 era um exemplo de 

tutela da evidência, que dizia: 
Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, to-

tal ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido 

inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da 

verossimilhança da alegação e:   

[...] 

II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o ma-

nifesto propósito protelatório do réu. (g.n.)  

Essa hipótese se aplicava naquelas situações em que a 
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defesa apresentada pelo réu visava, sobretudo, a criar embaraços 

para a solução do feito e que levava à confirmação do pedido do 

autor, sem que estivessem presentes os requisitos da urgência, 

estes previstos no inciso I do mesmo artigo, relativamente à tu-

tela antecipada de urgência. Embora não se tratava de julga-

mento definitivo, a concessão daquela tutela antecipada, na ter-

minologia do código revogado, permitia que o bem já fosse en-

tregue – provisoriamente – ao autor. 

A aplicação daquela previsão legal, pelos juízes, ao 

nosso ver, era no mínimo rara, prejudicando – mesmo sem qual-

quer intenção em fazê-lo – o autor. 

No artigo 273, do CPC/73 existia ainda a seguinte previ-

são: “§ 6o A tutela antecipada também poderá ser concedida 

quando um ou mais dos pedidos cumulados, ou parcela deles, 

mostrar-se incontroverso”. Como se vê, não se exigia também 

nessa hipótese o requisito da urgência. Porém, nesse caso, tam-

bém poder-se-ia pensar que seria uma hipótese mais próxima do 

julgamento parcial do mérito, instituto formalmente desconhe-

cido naquele código. 

Outros dois exemplos típicos de tutela da evidência já 

existentes no ordenamento, antes do CPC, eram as liminares nas 

ações possessórias (artigo 928, do CPC/73) e nas ações de depó-

sito (artigo 902, do CPC/73). 

O CPC, por sua vez, estruturou as hipóteses de tutela da 

evidência no artigo 311. Mas ela pode ser encontrada em outros 

artigos, como na liminar na ação possessória (artigo 562) ou em 

leis esparsas, como na ação de despejo por falta de pagamento 

(artigo 59, da Lei 8.245/91). Em todas elas, a sua concessão in-

depende de demonstração do perigo do dano ou de risco ao re-

sultado útil do processo. 

Uma das características da tutela provisória da evidência, 

conforme mencionado anteriormente, é a necessidade de previ-

são legal. No entanto, a doutrina não é unânime se as situações 

previstas no artigo 311 são taxativas ou meramente 
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exemplificativas. 

Para Eduardo Lamy21, o rol do artigo 311 do CPC não 

seria taxativo, mas apenas exemplificativo, existindo outras si-

tuações passíveis de concessão de tutela da evidência. Na sua 

concepção, fosse o rol restritivo, constaria na redação do citado 

artigo uma expressa limitação, o que não se verificaria. Assim 

também defende Oliveira Neto22. 

Já Humberto Theodoro Junior23 defende a taxatividade 

das hipóteses de cabimento da tutela da evidência, de forma a 

não ser permitido ampliar o seu cabimento para situações não 

expressamente previstas em lei. 

Como já foi comentado, a tutela da evidência não é no-

vidade no CPC, já existindo no sistema processual, não só no 

Código Adjetivo, mas também em leis esparsas. Por isso, parece 

que sempre coube expressamente ao legislador a tarefa de indi-

car em quais matérias a tutela da evidência estaria autorizada, 

diante de sua importância e característica, pois se estará deci-

dindo sobre a possibilidade do autor já ficar com o bem da vida, 

após uma análise de cognição sumária, sem a presença dos re-

quisitos da urgência, que de certa forma, quebra com a tradição 

clássica do processo. 

Seria possível uma interpretação diversa, se houvesse um 

artigo dispondo que o cabimento da tutela provisória da evidên-

cia estaria ao livre critério do juiz, para qualquer situação, desde 

que identificasse determinados requisitos. 

Por isso, em nosso sentir, a aplicação da tutela da evidên-

cia depende de expressa previsão legal, não cabendo ao julgador, 

no caso concreto, decidir o que seria ou não caso de evidência 

autorizadora para antecipar o bem da vida ao autor, quando não 

há os requisitos da tutela da urgência. Ou seja, a ponderação para 

decidir sobre aquela colisão de conflitos de princípios 
 

21 Cfr. LAMY, Eduardo. Tutela provisória. São Paulo: Atlas, 2018, p. 16. 
22 Cfr. OLIVEIRA NETO, Olavo et al. Curso de Direito Processual Civil. Volume 1 
– Parte geral. São Paulo: Verbatim, 2015, p. 659. 
23 Cfr. THEODORO JUNIOR, p. 710. 
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constitucionais ficou a cargo do legislador. 

Assim, o rol do artigo 311, do CPC não é taxativo, pois 

há outras hipóteses no próprio Código ou em leis esparsas que 

permitem a concessão de tutela da evidência, porém, para tal 

fim, é preciso expressa previsão legal. 

A seguir, abordaremos cada uma das situações previstas 

no artigo 311, do CPC. 

 

I-) ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o mani-

festo propósito protelatório da parte. 

 

Tanto o “abuso de direito de defesa” como o “manifesto 

propósito protelatório” são conceitos jurídicos indeterminados e, 

sua aplicação dependerá da análise do caso concreto. Nesse sen-

tido: 
Abuso de direito de defesa e manifesto propósito protelatório 

são expressões que têm conteúdo aberto, isto é, são conceitos 
jurídicos indeterminados (quanto ao conteúdo), já́ que não há, 

na lei processual, uma clara definição expressa de quais são as 

condutas que configuram o abuso do direito de defesa ou o pro-

pósito protelatório da parte, ainda que se encontrem previstos, 

é certo, casos exemplificativos de tais condutas.24 

Não é fácil a tarefa de diferenciar essas duas expressões. 

De uma forma geral, parece que o abuso de direito de defesa 

seria atos praticados dentro do processo, após a citação, en-

quanto o manifesto propósito protelatório caberia por condutas 

extra autos, antes mesmo de que o réu tenha integrado a relação 

processual. Todavia, nos parece que tal diferenciação é ingrata e 

inútil, podendo ambas serem consideradas expressões sinôni-

mas. 

Podemos exemplificar algumas condutas abusivas ou 

protelatórias: 
É o caso, por exemplo: (i) da utilização de embargos de decla-

ração infundados; (ii) da provocação de incidentes 

 
24 ALVIM, Eduardo Arruda, p. 319. 
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infundados; (iii) da provocação da prática de atos absoluta-

mente desnecessários em comarcas diversas; (iv) da alegação 

de fatos novos a todo momento; (v) da prática de atos de puro 

tumulto procedimental.25 

A prática de atos objetivando o retardamento da citação 

ou da intimação pessoal, a simulação de fatos para obter a sus-

pensão da demanda, o protocolo de inúmeras petições ou a reti-

rada dos autos em carga e a sua não devolução no prazo legal 

para retardar o encaminhamento dos autos à conclusão ou à prá-

tica de expedição de algum ato do cartório, dentre outras, são 

também exemplos de condutas verificadas no inciso I do artigo 

311. 

Além de admitir que o abuso de direito de defesa e ma-

nifesto propósito protelatório são conceitos jurídicos indetermi-

nados, Marinoni entende que o inciso I, como um todo, é a base 

da tutela da evidência, constituindo verdadeira cláusula geral: 
[...] Assim, caso não existisse o inciso I, ou melhor, a cláusula 

geral da tutela da evidência, a oportunizá-la em todos os casos 

em que há direito evidente e defesa inconsistente que exige ins-
trução dilatória, haveria violação da isonomia. Não é por outro 

motivo que o inciso I do art. 311 deve ser visto como regra 

geral de democratização do processo – que viabiliza técnica 

processual idônea a toda e qualquer situação de direito subs-

tancial.26 

Uma petição inicial bem fundamentada e dotada de pro-

vas fortes, somada a uma defesa inconsistente, com intuito re-

provável de ganhar tempo ou tumultuar o processo, faz nascer 

uma certeza, que justifica imputar ao réu o ônus do tempo do 

processo, de forma que o autor seja contemplado, desde o início, 

com o bem da vida almejado através da tutela provisória da evi-

dência. 

Importante considerar que só estará configurada a hipó-

tese do artigo 311, após a ouvida do réu ou após transcorrido o 

prazo para sua resposta, não podendo ser deferida a tutela 

 
25 LAMY, p. 16. 
26 MARINONI, p. 334. 
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inaudita altera parte, mesmo que o autor já tenha juntado al-

guma prova em que o réu, aparentemente, dê razão ao pedido do 

autor, antes mesmo de tomar ciência do processo. 

 

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas do-

cumentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante. 

 

A segunda situação que permite a concessão da tutela 

provisória da urgência exige a presença de dois requisitos: prova 

documental e tese firmada em julgamento de casos repetitivos 

ou em súmula vinculante. 

Quanto ao fato comprovado “documentalmente”, não 

precisa ser de forma irrefutável, mas suficientemente convin-

cente. Afinal ainda poderá haver instrução probatória, se a con-

testação do réu trouxer algum elemento que justifique a instru-

ção probatória, mesmo que insuficiente para impedir a tutela da 

evidência, senão seria o caso de julgamento antecipado. 

A prova do autor pode ser tanto “documental” como “do-

cumentada”, pois parece que o essencial aqui é a existência de 

prova pré-constituída. 

Já o segundo requisito refere-se ao fundamento de di-

reito, que deverá ter respaldo em tese firmada em julgamento de 

casos repetitivos, a partir de recursos especiais ou extraordiná-

rios e por meio do incidente de resolução de demandas repetiti-

vas, ou em súmula vinculante. 

No entanto, há no inciso II do artigo 311 uma incongru-

ência: sua redação limitou-se às decisões proferidas em sede de 

tese firmada em casos repetitivos ou em súmula vinculante: 
Neste inciso esqueceu-se o legislador, entretanto, de mencionar 
as demais hipóteses de vinculação formal do precedente, espe-

cialmente as hipóteses de decisão firmada em ações de controle 

de constitucionalidade (ADI, ADC e ADPF, reguladas pelas 

Leis nos 9.882/99 e 9.868/99), as quais também constituem hi-

pótese para a concessão de tutela de evidência. 

Tais hipóteses constam do art. 927, I do CPC, mas mesmo 
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possuindo idêntica eficácia formal vinculante inerente às de-

mais hipóteses de vinculação do inciso II do art. 311, nele não 

foram previstas. Logo, fica claro se tratarem, sim, as hipóteses 

do art. 311 de um rol meramente exemplificativo. Interpretar o 

contrário seria um contrassenso.27 (g.n.) 

Por isso, considerando a lógica dos precedentes adotada 

pelo sistema processual vigente, que visa conferir uniformidade 

às decisões judiciais, para casos e teses idênticos, nos parece que 

será o caso de concessão de tutela da evidência também nas de-

mais hipóteses de jurisprudência vinculante, previstas no artigo 

927, do CPC, e não somente às hipóteses do artigo 928, do 

mesmo código e das súmulas vinculantes, conforme consta no 

texto literal do inciso II, do artigo 311. 

Eduardo Arruda Alvim28, no entanto, entende que esse 

inciso não pode ser interpretado ampliativamente.  

Frise-se também que, nesse caso, a tutela da evidência 

foi concedida após o contraditório, o que conferiu maior grau de 

segurança e certeza para o seu deferimento. 

 

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova do-

cumental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob comi-

nação de multa. 

 

O presente caso trata do contrato de depósito voluntário. 

Para que fique demonstrada a forte probabilidade do direito, de-

verá ser apresentada prova que tenha sido realizado contrato en-

tre as partes, o termo ou a condição e a notificação constituindo 

o devedor em mora. Ele substituiu a ação de depósito prevista 

no CPC/73. 

Ao utilizar o temo “prova documental adequada”, en-

tende-se que não é preciso comprovar propriamente um contrato 

escrito, mas por prova documentada, de forma a comprovar a 

 
27 LAMY, p. 19. 
28 Cfr. ALVIM, Eduardo Arruda, p. 326. 
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realização do contrato de depósito. 

No entanto, o legislador não explicou o porquê deu espe-

cial atenção a esse tipo de contrato, só podendo ser explicado 

pela tradição ou por um verdadeiro lobby das empresas que o 

utilizam habitualmente. Ora, se não fosse a existência do refe-

rido artigo, nada impediria a aplicação do inciso I ou IV do artigo 

311, para a concessão da tutela da evidência, uma vez estando 

presentes os respectivos requisitos. 

Naturalmente, ainda que o parágrafo único permita, não 

seria prudente ao julgador deferir tal medida sem a prévia ouvida 

do réu, já que a negativa na devolução do bem pode ter se dado 

por força de algum descumprimento contratual por parte do au-

tor. 

Para Leonardo Ferres da Silva Ribeiro, a hipótese deve 

ser interpretada ampliativamente, de forma a aplicá-la a quais-

quer pedidos reipersecutórios e não apenas aos contratos de de-

pósito: “Imagine-se, por exemplo, uma compra e venda com re-

serva de domínio de uma máquina e a necessidade de se retomá-

la diante do inadimplemento”.29 

Ao incluir essa hipótese para a concessão de tutela da 

evidência, parece que o legislador também presumiu que as de-

fesas a serem apresentadas pelos réus, em geral, seriam despidas 

de seriedade ou fundamentação suficiente para se aguardar a 

conclusão do julgamento para a satisfação do credor. 

 

IV - A petição inicial for instruída com prova documental sufi-

ciente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu 

não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. 

 

Esse dispositivo corresponde ao §6º do artigo 273, do 

CPC/73. Além da obrigação do autor em demonstrar de forma 

cabal o direito pleiteado, será essencial para a concessão da me-

dida a fraca reação do réu, mas que despertará alguma dúvida no 

 
29 RIBEIRO, p. 198 
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julgador: 
Tal dúvida, aliás, pode dizer respeito tanto aos fatos quanto aos 

fundamentos jurídicos levantados pelo autor, o que significa 
dizer, em verdade, que cabe ao réu, a fim de não ver invertido 

o ônus do tempo do processo, demonstrar que o autor não tem 

probabilidade de vitória tamanha que justifique tutela da evi-

dência.30  

A prova documental mencionada também deve ser con-

siderada de forma ampla, admitindo-se a prova documentada. 

Será o caso de concessão da tutela da evidência e não de 

julgamento antecipado se, embora não provoque no juiz “dúvida 

razoável”, a defesa do réu negar o fato constitutivo do autor, re-

querendo produção de prova e instrução dilatória. Por isso: 
O que existe são afirmações de fato do autor, comprovadas do-

cumentalmente, a respeito das quais o réu não conseguiu apre-

sentar versão convincente. Assim, se o réu, em contestação, for 

inconvincente, mas mesmo assim restar dúvida quanto ao que 

tiver alegado o autor, não é o caso de conceder a tutela de evi-

dência.31  

Logicamente, para a concessão da medida, é preciso ou-

vir primeiro o réu, sendo completamente inviável seu deferi-

mento de forma liminar. 

 

V – Concessão da Tutela da Evidência sem a ouvida prévia do 

réu 

 

O Parágrafo único do artigo 311, do CPC, permite a con-

cessão da tutela da evidência, inaudita altera parte, nas hipóte-

ses dos incisos II (“as alegações de fato puderem ser comprova-

das apenas documentalmente e houver tese firmada em julga-

mento de casos repetitivos ou em súmula vinculante”) e III (“se 

tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental 

adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a 

ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

 
30 ALVIM, Eduardo Arruda, p. 332. 
31 ALVIM, p. 197. 
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multa”). 

Verifica-se que a liminar seria possível se a prova para a 

demonstração do direito fosse exclusivamente documental, re-

quisito comum dos dois incisos mencionados. 

Mais uma vez se percebe a força que determinadas cor-

porações possuem no Parlamento, pois tal possibilidade dá a en-

tender que dificilmente se espera a apresentação de uma defesa 

razoável, ainda que indireta, levando-se a alteração do status 

quo, sem a presença do requisito da urgência, antes mesmo de 

ter dado ao réu a oportunidade de exercer minimamente o con-

traditório. 

Como o próprio parágrafo único previu a possibilidade 

de concessão liminar da tutela da evidência, às hipóteses dos in-

cisos II e III do artigo 311, há uma discussão se, ao menos nesses 

casos, seria admissível uma tutela provisória antecedente de evi-

dência, aplicando-se analogicamente o procedimento dos artigos 

303 e 304, ambos do CPC, já que admitiriam sua concessão sem 

a ouvida da parte contrária, ainda que esses artigos estejam to-

pograficamente separados do “Título III – Da Tutela da Evidên-

cia”. 

Não nos parece possível a interpretação de que seria ad-

mitido a apresentação de pedido de tutela da evidência, de forma 

antecedente, em tais hipóteses. 

Como já mencionamos acima, a tutela da evidência se 

justifica sempre que, de um lado, há a demonstração robusta do 

direito do autor e, de outro, a apresentação de uma defesa incon-

sistente, ainda que seja necessário a produção de prova por parte 

do réu. Por isso, é no mínimo ilógico, a possibilidade de conces-

são de tutela da evidência liminarmente.32 

Humberto Theodoro Junior defende a impossibilidade de 

aplicação da tutela da evidência, na forma antecedente, e ainda 

é contrário à sua concessão de ofício: 
A tutela da evidência pressupõe, por sua própria natureza, 

 
32 Cfr. ALVIM, Eduardo Arruda, p. 332-333; LAMY, Eduardo, p. 29. 
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demanda principal já ajuizada, pois é por meio da dedução da 

pretensão em juízo, com todos os seus fundamentos e suas pro-

vas disponíveis que se pode avaliar a evidência do direito da 

parte sobre o qual a medida provisória irá recair. Aforada a 

ação, a parte terá oportunidade de postular essa medida, desde 

logo, cumulando-a com o pedido principal na petição inicial; 

poderá, também, pleiteá-la posteriormente, a qualquer mo-

mento durante o curso do processo. Não há lugar, contudo, para 
a decretação de ofício de medidas de tutela da evidência.33 

(g.n.) 

Luiz Guilherme Marinoni vai além, e defende sua in-

constitucionalidade: 
O parágrafo único do art. 311 não é apenas uma peça que não 

foi feita para a o jogo ou que não cabe no tabuleiro. Ao exigir 

direito evidente e, assim, não poder dispensar a análise da de-

fesa, tutela da evidência antes da ouvida do réu não é apenas 

uma contradição em termos; é igualmente uma tutela que viola 

o contraditório e o direito da defesa. Não há como admitir que 

um fato constitutivo está provado mediante documento antes 

da ouvida do demandado.34 

A tempestividade na prestação jurisdicional não significa 

açodamento. Inexistindo risco de dano, não faz sentido autorizar 

ato tão drástico, como é a antecipação de tutela, sem que a parte 

contrária tenha tido a oportunidade de se manifestar, o que tam-

pouco contribui com a qualidade das decisões judiciais. 

 

5. TUTELA DA EVIDÊNCIA E O ÔNUS DO TEMPO NO 

PROCESSO 

 

Anteriormente, mencionamos que um dos principais va-

lores protegidos no processo era a segurança jurídica. Por isso, 

o autor geralmente tinha que aguardar todo o iter procedimental 

até a formação do trânsito em julgado. Só a partir desse marco, 

ele estaria autorizado a tomar as medidas necessárias para a efe-

tivação de seu direito reconhecido pelo Estado-Juiz. 

 
33 THEODORO JUNIOR, p. 706. 
34 MARINONI, p. 339-340. 
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Todavia, a obrigação do requerente em aguardar tanto 

tempo, em qualquer situação, para receber a tutela passou a ser 

questionada, pois não seria uma medida justa naquelas circuns-

tâncias em que o direito por ele pleiteado era extremamente claro 

ou, sob outro ângulo, quando a defesa apresentada pelo réu se 

mostrava absolutamente inconsistente ou apenas procrastinató-

ria. 

Por isso, para que as partes sejam tratadas de forma iso-

nômica, não parece ser correto impor apenas ao autor o ônus do 

tempo do processo. Não há dúvida de que o tempo é um fator 

relevante, especialmente na sociedade contemporânea de massa, 

habituada em praticar atos e negócios jurídicos informal e cele-

remente, impulsionada pelas novas tecnologias. Contratos dos 

mais diversos tipos são feitos e desfeitos em questão de minutos. 

Relações afetivas estão cada vez mais efêmeras, mas são capazes 

de produzir efeitos jurídicos. Tudo concorrendo para a sensação 

de que nada pode esperar. 

Ora, também por essa mudança comportamental, o pro-

cesso deve ter ferramentas congruentes na distribuição do tempo 

de forma justa entre as partes. Afinal, a depender do bem da vida 

pretendido, a demora em obtê-lo pode ser irreparável (não no 

sentido utilizado das tutelas de urgência), inexistindo atualiza-

ção monetária e juros moratórios que possa reparar. A não frui-

ção do bem, quando é evidente o direito da parte, causa, no mí-

nimo, insatisfação e leva ao descrédito do órgão jurisdicional. 

Não é novidade a existência de procedimentos especiais, 

que garantem privilégios a certos direitos. Poderíamos dar inú-

meros exemplos, mas é suficiente lembrar da ação de despejo e 

das ações possessórias, que há um longo tempo desfrutam de um 

procedimento mais célere, por conta da relevância atribuída ao 

direito de propriedade e à posse pela sociedade. Poderíamos citar 

ainda os títulos executivos extrajudiciais e o próprio microssis-

tema dos juizados especiais cíveis.  

No entanto, ainda assim, seria preciso pensar em uma 
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solução para uma prestação jurisdicional tempestiva, aplicável 

de uma forma geral, independentemente do direito material.  

A tutela da evidência parece ser a resposta, pois é uma 

solução aplicável a todo o sistema e que pode resolver, ou mini-

mizar, a justiça da distribuição do tempo entre as partes litigan-

tes. Por isso, ela é considerada uma tutela jurisdicional diferen-

ciada e, também, de certo modo, de cognição sumária. 

Utilizarmos acima a expressão “de certo modo”, porque 

o primeiro requisito para a concessão da tutela da evidência é a 

demonstração dos fatos constitutivos do direito do autor.  

Fato constitutivo é justamente aquele que gerou o direito 

pretendido pela parte autora e que seria suficiente para a proce-

dência da demanda. 

Logo, para a concessão da tutela da evidência, haverá 

uma cognição exauriente quanto ao fato constitutivo do autor. 

Porém, a demonstração do fato constitutivo não é suficiente, por 

vezes, para o deferimento da medida baseada na evidência. Isso 

porque dependerá da defesa do réu. 

Se o réu simplesmente nega os fatos constitutivos, o ônus 

da prova recai inteiramente sobre o autor. Nesse caso, se o autor 

já demonstrou seu direito e a defesa foi inconsistente, provavel-

mente será o caso de julgamento antecipado, a não ser que haja 

alguma peculiaridade que o impeça, mas que autorizaria a con-

cessão da tutela da evidência. 

Por outro lado, se o réu não contestou o fato constitutivo, 

mas alegou algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do 

direito do autor, configurando-se a defesa indireta, o ônus da 

prova quanto a estes fatos recai sobre o réu, razão pela qual a 

instrução probatória deverá ocorrer por sua causa: 
O fato constitutivo do direito do autor, em tal circunstância, 
torna-se incontroverso, dispensando, por isso mesmo, a respec-

tiva prova (art. 374, III). A controvérsia deslocou-se para o fato 

trazido pela resposta do réu. A este, pois, tocará o ônus de 

prová-lo. Assim, se o réu na ação de despejo por falta de paga-

mento nega a existência da relação ex locato, o ônus da prova 

será do autor. Mas, se a defesa basear-se no prévio pagamento 
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dos aluguéis reclamados ou na inexigibilidade deles, o onus 

probandi será todo do réu.35 

Com efeito, se o processo deverá prosseguir para a reali-

zação de prova pelo réu, e considerando que suas alegações, com 

base em cognição sumária, são aparentemente infundadas, não 

há razão para que o status quo seja mantido, autorizando-se a 

concessão da tutela da evidência. Por isso: 
Se o ônus da prova dos fatos litigiosos deve ser repartido entre 

o autor e o réu na medida do que estes alegam, cabe indagar se 

o tempo para a produção da prova também não deve ser repar-

tido de acordo com a mesma regra. Ou melhor: se o réu deve 

provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo, há racio-

nalidade em obrigar o autor a pagar pelo tempo necessário à 

produção da prova de tais fatos? Essa questão, de grande rele-

vância para a realização do princípio da efetividade e do prin-

cípio chiovendiano de que o processo não pode prejudicar ao 

autor que tem razão, está à base da tutela da evidência.36 

Haverá então cognição exauriente quanto aos fatos cons-

titutivos do direito de autor e cognição sumária quanto aos fatos 

extintos, modificativos e impeditivos do direito do réu, o que 

leva à conclusão de que a cognição será sumária apenas sobre 

parte do mérito. 

Se há no processo enorme probabilidade do direito plei-

teado em favor do autor, corroborado por uma defesa suposta-

mente inconsistente, não é razoável obrigar o autor a esperar a 

finalização do processo, o que manteria o réu em uma situação 

absolutamente confortável, pois “o tempo deve ser repartido no 

procedimento de acordo com o índice de probabilidade de que o 

autor tenha direito ao bem disputado”.37  

 

CONCLUSÃO 

 

O processo é uma ferramenta à disposição da sociedade 

 
35 THEODORO JUNIOR, p. 913. 
36 MARINONI, p. 284. 
37 MARINONI, p. 278. 
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para a solução dos litígios, cujas regras devem servir para viabi-

lizar a realização da justiça no caso concreto, mas também segu-

rança jurídica.  

Porém, a distribuição da Justiça passou a ser um grande 

problema, na medida em que muitas das demandas não são re-

solvidas, ao menos no Brasil, em um tempo razoável, de forma 

que o valor da segurança jurídica passou a ser questionado em 

contraponto ao valor da efetividade processual, que deveria ser 

também observado ao longo de todo processo.  

Diante disso, as tutelas provisórias de urgência passaram 

a ter grande destaque e importância no sistema processual brasi-

leiro, pois possibilitaram uma forma de antecipar ou assegurar o 

bem da vida ao autor da demanda, antes de formada a coisa jul-

gada, desde que presentes determinados requisitos fundados na 

probabilidade do direito e do prejuízo ou perigo de dano imi-

nente que pudesse vir a prejudicar o resultado do processo. 

Mas tais hipóteses ainda não são suficientes para atender 

às necessidades dos litigantes, pois em determinadas situações, 

não há um perigo de dano iminente, capaz de justificar uma tu-

tela de urgência, enquanto o tempo para finalizar a demanda 

pode prolongar-se demasiadamente.  

Ora, estando diante de altíssima probabilidade do direito 

alegado pelo autor, somado ao fato da constatação de fraca de-

fesa apresentada pelo réu, qual a razão para manter o status quo, 

por tempo indefinido, beneficiando direta ou indiretamente o 

réu? Afinal, uma decisão justa é aquela que também é dada em 

um tempo adequado. 

Justamente para atender a essa situação, foi criada a téc-

nica da tutela da evidência, um tipo de tutela antecipada, que 

busca proteger aquele que demonstrou robusta e profundamente 

o seu direito, redistribuindo-se o ônus do tempo do processo en-

tre as partes, deixando assim de imputá-lo exclusivamente ao au-

tor. Estando presentes determinados requisitos, o bem da vida 

poderá ser entregue ao autor, mesmo sem a necessidade de se 
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demonstrar qualquer risco de dano ou risco ao resultado útil da 

lide. 

A cognição para a concessão da tutela da evidência é par-

ticular. Isto porque, cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo 

de seu direito. Nesse sentido, pode-se afirmar que há uma cog-

nição exauriente. Por outro lado, o réu terá apresentado uma de-

fesa aparentemente fraca, inconsistente ou até mesmo abusiva, 

que ainda demandará a produção de alguma prova ou instrução 

dilatória. Quanto a este aspecto, do réu, a cognição é sumária. 

Assim, como ainda não há a possibilidade de julgamento anteci-

pado, a solução é a concessão da tutela da evidência. 

Importante destacar que o processo prosseguirá por uma 

necessidade do réu em demonstrar os fatos por ele alegados, já 

que o autor se desincumbiu desse ônus. Por isso, a dúvida re-

pousa sobretudo em relação às alegações do réu, parecendo ser 

mais justo que o ônus do tempo do processo seja então imposto 

contra ele. 

Portanto, a tutela provisória da evidência tem, por funda-

mento, o princípio da tempestividade jurisdicional, levando o le-

gislador a normatizar as situações cabíveis de adiantamento da 

tutela, com a ponderação sobre uma aparente colisão entre os 

princípios constitucionais da segurança jurídica, efetividade pro-

cessual, razoável duração do processo, isonomia, contraditório e 

devido processo legal.   

O tempo é um fator relevante, que não pode ser deixado 

de lado nem pelo legislador, nem pelo aplicador da lei. A demora 

na prestação jurisdicional leva ao descrédito do Poder Judiciário 

e da possibilidade de se obter uma solução justa dos conflitos.  

Por isso, a aplicação correta dessa tutela diferenciada 

certamente contribuirá para minimizar os efeitos deletérios pro-

vocados por aqueles que pretendem se utilizar do processo para 

obter vantagens indevidas e para aumentar a credibilidade do ór-

gão jurisdicional. 
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