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O novo Código de Processo Civil 

Alguns valores perdidos durante a tramitação

O fim do efeito suspensivo da apelação

Anteprojeto do Senado: 

Art. 908. Os recursos, salvo disposição legal em sentido 

diverso, não impedem a eficácia da decisão. 

Art. 928. Atribuído efeito suspensivo à apelação, o juiz não 

poderá inovar no processo; recebida sem efeito suspensivo, o 

apelado poderá promover, desde logo, a execução provisória 

da sentença.

CPC (Lei 13.105/2015):

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. 

§ 1º. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir 
efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: 

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória.



O novo Código de Processo Civil 

Alguns valores perdidos durante a tramitação

Limitações significativas à recorribilidade de decisões interlocutórias

Anteprojeto do Senado:

Art. 929. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias: 
I – que versarem sobre tutelas de urgência ou da evidência; II – que 
versarem sobre o mérito da causa; III – proferidas na fase de 
cumprimento de sentença ou no processo de execução; IV – em outros 
casos expressamente referidos neste Código ou na lei.

CPC (Lei 13.105/2015):
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que 
versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da 
alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da 
personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou 
acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento 
ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação 
do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X -
concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à 
execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º; XII 
- (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei.



O novo Código de Processo Civil  e o processo do trabalho

A Instrução Normativa 39 (Resolução 203, de 15 de março de 2016)

* IN 40 (AI) e Resolução 204  (Altera a Súmula 219 – honorários)

Estrutura: 

* Exposição de Motivos;

* Considerações;

* Normas inaplicáveis (arts. 2º, 11 e 14*);

* Normas aplicáveis (art. 3º);

* Normas aplicáveis em termos (art. 4º, 5º, 6º, 

7º, 8º, 9º, 10, 12, 13, 15, 16 e 17).

* Poderia ter outro enquadramento, conforme a redação.



O novo Código de Processo Civil  e o processo do trabalho

A Instrução Normativa 39 (Resolução 203, de 15 de março de 2016)

A Exposição de Motivos – preocupação com a autonomia dogmática

“A proposta que ora se apresenta toma como premissa básica e 

viga mestra a não revogação dos arts. 769 e 889 da CLT pelo art. 

15 do CPC de 2015, seja em face do que estatui o art. 2º, § 2º da 

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, seja à luz do 

art. 1046, § 2º do NCPC. Daí que a tônica central e fio condutor 

da Instrução Normativa é somente permitir a invocação 

subsidiária ou supletiva do NCPC caso haja omissão e também 

compatibilidade com as normas e princípios do Direito Processual 

do Trabalho. Entendemos que a norma do art. 15 do NCPC não 

constitui sinal verde para a transposição de qualquer instituto do 

processo civil para o processo do trabalho, ante a mera 

constatação de omissão, sob pena de desfigurar-se todo o especial 

arcabouço principiológico e axiológico que norteia e fundamenta 

o Direito Processual do Trabalho.”



O novo Código de Processo Civil  e o processo do trabalho

A Instrução Normativa 39 (Resolução 203, de 15 de março de 2016)

A Exposição de Motivos – preocupação com a autonomia dogmática

Art. 14. Na ausência de normas que regulem processos 

penais, eleitorais, administrativos ou trabalhistas, as 

disposições deste Código lhes serão aplicadas 

supletivamente. (texto do Senado)

CPC. Art. 15. Na ausência de normas que regulem

processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as

disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e

subsidiariamente.

Justificativa da Câmara: “A alteração da parte final é

por opção técnica: aplicação subsidiária visa ao

preenchimento de lacuna; aplicação supletiva, à

complementação normativa. Acolhe-se a proposta

contida na Emenda n.º 80/11.”



O novo Código de Processo Civil  e o processo do trabalho

A Instrução Normativa 39 (Resolução 203, de 15 de março de 2016)

Reconhecimento da aplicação subsidiária E supletiva

Art. 17. Sem prejuízo da inclusão do devedor no 

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas 

(CLT, art. 642-A), aplicam-se à execução 

trabalhista as normas dos artigos 495, 517 e 782, 

§§ 3º, 4º e 5º do CPC, que tratam 

respectivamente da hipoteca judiciária, do 

protesto de decisão judicial e da inclusão do 

nome do executado em cadastros de 

inadimplentes. 



O novo Código de Processo Civil  e o processo do trabalho

A Instrução Normativa 39 (Resolução 203, de 15 de março de 2016)

A Exposição de Motivos – ideias básicas

* Manutenção da autonomia dogmática do Direito 

Processual do Trabalho;

* Elenco não exaustivo de normas aplicáveis, não 

aplicáveis e aplicáveis em termos;

* Acolhimento mitigado do princípio do contraditório 

(CPC, arts. 9º e 10);

* Acolhimento mitigado do dever de fundamentação 

(CPC, art. 489, § 1º). 



O novo Código de Processo Civil  e o processo do trabalho

A Instrução Normativa 39 (Resolução 203, de 15 de março de 2016)

As Considerações – a grande esperança na efetividade

“Considerando que está sub judice no Tribunal 

Superior do Trabalho a possibilidade de 

imposição de multa pecuniária ao executado e 

de liberação de depósito em favor do exequente, 

na pendência de recurso, o que obsta, de 

momento, qualquer manifestação da Corte 

sobre a incidência no Processo do Trabalho das 

normas dos arts. 520 a 522 e § 1º do art. 523 do 

CPC de 2015[...]”



O novo Código de Processo Civil  e o processo do trabalho

A Instrução Normativa 39 (Resolução 203, de 15 de março de 2016)

Tutelas de urgência e da evidência

Art. 3° Sem prejuízo de outros, aplicam-se ao 

Processo do Trabalho, em face de omissão e 

compatibilidade, os preceitos do Código de 

Processo Civil que regulam os seguintes temas:

VI - arts. 294 a 311 (tutela provisória).



Tutelas provisórias (sumárias) e o novo CPC

O modelo estrutural e as suas características

TUTELAS

(gênero)

Técnicas de julgamento

Enunciado 28 do FPPC

Regramento processual

PROVISÓRIAS (espécie):

Juízo de verossimilhança/probabilidade

Cognição sumária

DEFINITIVAS (espécie):

Juízo de “certeza” (alta probabilidade)

Cognição exauriente



Tutelas provisórias e o novo CPC

Conservação, precariedade e dever de fundamentação

TUTELA 

PROVISÓRIA

Conserva a sua eficácia

na pendência do 

processo , mas pode ser 

revogada a qualquer

tempo (art. 296)*

Poder geral de 

efetivação (art. 297)

Observação das normas

de cumprimento 

provisório (p. único)

Dever de motivação ao 

conceder, negar, 

modificar ou revogar

(art. 298) 



Tutelas provisórias e o novo CPC

O modelo estrutural e as suas características

TUTELA

PROVISÓRIA

(gênero -

Art. 294)

DE URGÊNCIA (Art. 300):

Probabilidade do direito e perigo de dano

ou risco ao resultado útil

do processo

DA EVIDÊNCIA (Art. 311):

Independe de perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo



Tutelas de urgência e o novo CPC

Espécies e Procedimentos

TUTELA DE 

URGÊNCIA

(Art. 300 e seguintes)

CAUTELAR

ANTECIPADA

Fungíveis (art. 305,

Parágrafo único)

Requisitos idênticos

(En. 143 do FPPC)

Antecedente

(Proced. arts. 305 a 310)

Incidental

(Não há custas – art. 295)

Antecedente

(Proced. arts. 303 a 304)

Incidental

(Não há custas – art. 295)

Probabilidade do 

direito e perigo de

dano ou ao resultado

do processo (Art. 300) 



Tutelas provisórias de urgência e o novo CPC

A fungibilidade entre as tutelas e a plasticidade do modelo

O modelo português de procedimentos cautelares

ARTIGO 381.º

Âmbito das providências cautelares não especificadas

1 - Sempre que alguém mostre fundado receio de que 

outrem cause lesão grave e dificilmente reparável ao 

seu direito, pode requerer a providência conservatória 

ou antecipatória concretamente adequada a assegurar a 

efetividade do direito ameaçado.

2 - O interesse do requerente pode fundar-se num 

direito já existente ou em direito emergente de decisão 

a proferir em ação constitutiva, já proposta ou a 

propor.



Tutelas provisórias de urgência e o novo CPC

As características do modelo brasileiro 

Tutela de Urgência

Poder geral de 

Cautela (art. 301)

Ligada ao risco –

Medidas conservatórias

e satisfativas

Exigência de caução

real ou fidejussória,

dispensável em caso

de hipossuficiência

(art. 300, § 1º)   

Concessão liminar ou após

justificação (300, § 2º)

* Não concessão em caso 

de dano irreversível (§ 3º)

Responsabilidade por prejuízos

“lato sensu” (art. 302) 

** Concessão “ex officio”:

O art. 299 veda?

O art. 300 autoriza?

E os arts. 303 e 305?

É justo responder por dano

processual nesse caso?  



Tutelas provisórias de urgência e o novo CPC

A não concessão em caso de possibilidade de dano irreversível

Juízo de probabilidade v. Juízo de Possibilidade – Ponderação

axiológica 

25) A vedação da concessão de 

tutela de urgência cujos efeitos 

possam ser irreversíveis (art. 300, §

3º, do CPC/2015) pode ser afastada 

no caso concreto com base na 

garantia do acesso à Justiça (art. 5º, 

XXXV, da CRFB). (Enunciado 

ENFAM)



Tutelas provisórias de urgência e o novo CPC

A possibilidade de concessão de ofício

Iniciativa da parte e dever de colaboração/consulta (NCPC, art. 6º) 

Art. 299.  A tutela provisória será requerida ao juízo 

da causa e, quando antecedente, ao juízo competente 

para conhecer do pedido principal.

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.

Art. 302.  Independentemente da reparação por dano 

processual, a parte responde pelo prejuízo que a 

efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, 

se: (hipóteses subjetivas e objetivas)



Tutelas provisórias de urgência e o novo CPC

A possibilidade de concessão de ofício

O modelo francês (para evidência) e o português (para cautelares)              

Chapitre Ier : Les ordonnances de référé.

Article 808.

Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande 

instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se 

heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence 

d'un différend.

ARTIGO 390.º

Responsabilidade do requerente

1 - Se a providência for considerada injustificada ou vier a caducar 

por facto imputável ao requerente, responde este pelos danos 

culposamente causados ao requerido, quando não tenha agido com 

a prudência normal.



Tutelas provisórias e o novo CPC

Meio de impugnação das decisões

Manutenção da irrecorribilidade em separado das decisões              

IN 39/2016. Art. 1° Aplica-se o Código de Processo 

Civil, subsidiária e supletivamente, ao Processo do 

Trabalho, em caso de omissão e desde que haja 

compatibilidade com as normas e princípios do Direito 

Processual do Trabalho, na forma dos arts. 769 e 889 da 

CLT e do art. 5 da Lei nº 13.105, de 17.03.2015.

§ 1º Observar-se-á, em todo caso, o princípio da 

irrecorribilidade em separado das decisões 

interlocutórias, de conformidade com o art. 893, § 1º da 

CLT e Súmula nº 214 do TST.



Tutelas provisórias de urgência e o novo CPC

O procedimento de tutela ANTECIPADA requerida em caráter 

antecedente

Independência de ação principal e estabilização da medida

* Petição inicial limitada ao requerimento de tutela antecipada e 

indicação do pedido final, com exposição de fatos e fundamentos e 

do perigo de dano ou risco ao direito (Art. 303, caput), valor da 

causa (§ 4º) e indicação de que deseja o procedimento (§ 5º);

* Aditamento em 15 dias (argumentos, documentos e ratificação) 

ou outro fixado (§ 1º, I), sob pena de extinção (§ 2º); citação do 

réu para conciliação/resposta (§ 1º, II e III);

* Se o juiz reputar incabível a tutela antecipada, determina a 

emenda em 5 dias, sob pena de indeferimento e extinção (§ 6º);

* A decisão torna-se estável se não interposto recurso (304, caput), 

e o processo é extinto (§ 1º);

* Qualquer das partes pode demandar revisão, reforma, 

invalidação (§ 2º), mas a tutela conserva efeitos até a sua 

modificação (§ 3º);

* Qualquer das partes pode pedir o desarquivamento dos autos 

para instrui-lo (§ 4º), mas o direito de revisão extingue-se após 2 

anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo (§

5º).



Tutelas provisórias de urgência e o novo CPC

A estabilização da demanda precária e a cultura judicante brasileira 

Há vantagem  réu em não discutir de modo exauriente? 

Article 811. A la demande de l'une des parties et si l'urgence le 

justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une 

audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille 

à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa 

défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. Il est ensuite 

procédé comme il est dit à l'article 790 et aux trois derniers alinéas 

de l'article 792.

NCPC. Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a 

expedição de mandado [...] para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

§ 1o O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo.

18) Na estabilização da tutela antecipada, o réu ficará isento do 

pagamento das custas e os honorários deverão ser fixados no 

percentual de 5% sobre o valor da causa (art. 304, caput, c/c o art. 

701, caput, do CPC/2015). (Enunciado ENFAM)



Tutelas provisórias de urgência e o novo CPC

O procedimento de tutela CAUTELAR requerida em caráter antecedente

Dependência de ação principal e fungibilidade da medida (art. 305, p. único)

* Petição inicial com exposição de fatos e fundamentos e do 

perigo de dano ou risco ao direito (Art. 305, caput);

* Citação para contestar em 05 dias (Art. 306), sob 

cominação de revelia e decisão em 05 dias (Art. 307);

* Contestado, observa-se o procedimento comum (Art. 307, 

p. único);

* Efetiva a tutela cautelar, prazo de 30 dias para o 

ajuizamento do pedido principal (Art. 308),  

* Os pedidos (cautelar e principais) podem ser veiculados 

conjuntamente (§ 1º);

* Cessa a eficácia da tutela se: I – não deduzido o pedido 

principal em 30 dias; II – não efetivada em 30 dias e, III –

improcedente o pedido ou extinto o processo (Art. 309).

* O indeferimento da cautelar não obsta a formulação do 

pedido principal, exceto se o indeferimento decorrer da 

pronúncia de prescrição ou decadência (Art. 310).



Tutelas provisórias de urgência e o novo CPC

O procedimento de tutela da evidência

A distribuição do ônus do tempo do processo – DEVER do magistrado

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; (art. 273, II do CPC/73)

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; (liminar em contrato de depósito – Art. 902 do CPC/73) 

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. (julgamento 

antecipado???)

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá 

decidir liminarmente. 



Tutelas provisórias de urgência e o novo CPC

O procedimento de tutela da evidência

Art. 311, IV = julgamento antecipado + quebra do efeito suspensivo

NCPC. Art. 1.012. A apelação terá efeito 

suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, 

começa a produzir efeitos imediatamente após a 

sua publicação a sentença que:

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória.



Tutelas provisórias de urgência e o novo CPC

O procedimento de tutela da evidência

A tutela da evidência e o equilíbrio do ônus do tempo no processo



Tutelas provisórias de urgência e o novo CPC

O procedimento de tutela da evidência

A tutela da evidência e o equilíbrio do ônus do tempo no processo


