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NOVO CPC E O PROCESSO 
CAUTELAR

INTRODUÇÃO

O presente trabalho visa compreender as medidas de urgência, principalmente as cautelares, em relação as

mudanças do procedimento cautelar previstas no novo Código de Processo Civil. Tem o intuito de comparar o

processo cautelar do Código de Processo Civil atual e as novas normas inseridas no novo Código de Processo

Civil. Defende o receio do jurisdicionado ante um aumento expressivo no poder de cautela do magistrado.

O CPC atual não permite livre-arbítrio do

magistrado na atuação do processo, conforme

consta no art. 273. Já no NCPC, o art. 270, resigna

ao juiz a liberdade para agir de ofício. Caso haja o

temor de que uma parte cause lesão de difícil

reparação, o art. 277 do NCPC resolverá à respeito:

“Em casos excepcionais ou expressamente

autorizados por lei, o juiz poderá conceder medidas

de urgência de ofício”.

DESENVOLVIMENTO

código, o § único do art. 276, o órgão jurisdicional

pode exigir caução real ou outra garantia, em casos

em que a tutela que já fora deferida tenha

possibilidade de voltar ao status quo, salvo quando a

parte não puder prestá-la. O inciso I do artigo 278 no

NCPC é repetido no inciso II do art. 273 do atual CPC,

“a decisão que julgar parte incontroversa do mérito é

definitiva.” Esta sentença é parcial de mérito. A decisão

concedida ou negada da tutela de urgência ou de

evidência pode ser atacada por agravo de instrumento,

conforme No § único do artigo 271 do NCPC. O inciso

IV do artigo 278 do novo diploma leva à inevitável

comparação com a sistemática do artigo 285-A do

CPC atual. Essa hipótese de tutela da evidência

pretende a uniformização das ações de massa que

CONCLUSÃO

Trocou-se o art. 273 §1° do atual CPC, pelo 271 do

NCPC. Há de se notar a fundamentação das

decisões judiciais. Houve também alteração no §3°

do artigo 273 do atual CPC, suprido pelo art. 273 do

NCPC. Irá executar a concretização da medida,

verificando o cumprimento da sentença, se definitiva

ou provisória. Tramitarão prioritariamente os

processos que a tutela de urgência ou evidência

tenha deferimento, pois necessitam de urgência,

conforme consta no art. 275 NCPC.

A tutela antecipada já trazia o risco de dano

irreparável ou de difícil reparação, agora trás no

NCPC periculum in mora na tutela antecipada.

No artigo 276, §2° do atual CPC, a antecipação da

tutela não será deferida em caso de perigo de

irreversibilidade do provimento antecipado. No novo
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pretende a uniformização das ações de massa que

envolvam matéria exclusivamente de direito. O § único

do artigo 278 do atual CPC substitui a ação de

depósito, prevista nos artigos 901 a 906 do Código de

Processo Civil vigente.

Este trabalho objetivou trazer as discussão e

estabelecer um paralelo entre inovações contidas no

Novo Código de Processo Civil e o código vigente,

demonstrando algumas transformações do Processo

Cautelar.

Figura 1: Processo Cautelar - NCPC


