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RESUMO
Ao proibir a justiça com as próprias mãos e atribuir para si, com exclusividade, a tarefa de
assegurar o império da ordem jurídica, o Estado assumiu a responsabilidade, diante da
sociedade, de promover a justiça e a paz social. Essa tutela jurisdicional, que o Estado está
obrigado a prestar ao seu titular de direito, deve ser adequada, útil e eficaz, como dita a
Constituição Federal. Entretanto, o tempo necessário ao desenvolvimento de um processo,
com obediência aos princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal,
muitas vezes não condiz com a prestação de uma tutela eficaz à parte. Para a solução deste
problema que afronta o Poder Judiciário, criaram-se as tutelas de urgência (tutela cautelar e
tutela antecipada), que vêm para proteger o processo do perigo de dano ou o risco ao resultado
útil. Ocorre que a urgência não é a única modalidade de antecipação de tutela que permite a
produção de efeitos da decisão final de mérito. Assim, instituiu-se o binômio tutela de
urgência (tutela antecipada de natureza satisfativa e tutela cautelar de natureza assecuratória,
ambas com base no “perículum in mora”) e tutela de evidência, que dispensa a urgência. Em
busca de melhor acatar o pleito social de uma jurisdição eficaz foi que nasceu no Senado o
Projeto de Lei nº 166, de 2010, que visava à promulgação de um novo Código de Processo
Civil, com o escopo de tornar o processo civil mais célere, observando-se o devido processo
legal. O novo Diploma Processual Civil prevê as tutelas provisórias, fundamentadas no juízo
de probabilidade, em casos de urgência e evidência do direito pleiteado. Este estudo realizou
uma análise da tutela provisória no Código de Processo Civil sancionado, à luz do direito
vigente e de uma análise comparativa, abordando em que ponto ele permitirá o efetivo acesso
à justiça, quais problemas permaneceram, o que poderia ter sido dito para resolvê-los e quais
foram solucionados.
Palavras-chave: Acesso à Justiça. Tutela de Urgência. Tutela Cautelar. Tutela Antecipada.
Tutela de Evidência.

ABSTRACT
When our state assumed the task of establishing juridical order, it also attributed to itself the
responsibility of promoting justice and social peace. That jurisdictional tutelage the state must
grant is supposed to be appropriate, useful and effective, as the Federal Constitution states.
However, not very often the time required by the development of a given process, which
follows the principles of contradiction and defense in depth, is the same as the time required
to offer an effective tutelage to the party. So as to solve that challenge to the judiciary power,
the urgent tutelages were created. Both tutelagem cautelar and tutelagem antecipada are
meant to protect processes from periculum in mora, danger in delay, or to anticipate the
effects of judgment in favor of the complainant, in case irreparable damage or injury are
likely to take place or difficult to repair and abuse of the right of defense. Is that urgency is
not the only form of legal protection that allows the taking effect of the final decision on the
merits. Thus was created the binomial tutelage of urgency (emergent relief of satisfativa or
injunctive nature, based on "periculum in mora") and advance protection of evidence,
releasing urgency. In search of better addressing the social elections of effective jurisdiction,
since the reforms in the current code no longer meet the needs of jurisdictional, is born in
Senate Bill nº 166, 2010, which aims to enact a new Code of Civil Procedure. With the scope
to make the process quicker civil, observing due process, the Bill provides for the protection
of evidence. In this context, important to perform an analysis of the new Code of Civil
Procedure design, from existing law and a comparative analysis, examining at what point the
project will enable effective access to justice, what problems remained and what could be told
to make better them and which could be solved.
Keywords: Access to Justice. Protection of Urgency. Injunctive Relief. Interlocutory Relief.
Protection of Evidence.
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