
DIREITO 

PROCESSUAL DO 

TRABALHO 
 Ações Especiais no Processo Trabalhista 

Ações Cautelares e Tutela Antecipada 

 

 

Prof ª. Eliane Conde   

       



 
 

Ações Cautelares e Tutela Antecipada 
 
 

O Artigo 659, IX e X, da CLT contemplar, expressamente, as 
hipóteses de cabimento de “medida liminar” na seara 
laboral.  
Ao juiz é permitido conceder medida liminar, até decisão 
final do processo, em reclamações trabalhistas que visem a 
a) tornar sem efeito transferência do empregado para local 

diverso da prestação de serviço (inciso IX); 
b) reintegrar no emprego dirigente sindical afastado, 

suspenso ou dispensado pelo empregador (inciso X) . 
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Tutelas Provisórias  de Urgência e Evidência 
 
Espécies de Tutelas de urgência 
 
O atual Código de Processo Civil inovou quanto às tutelas 
cautelares e antecipadas, dividindo-as em tutela de urgência 
e evidencia (artigos 294 a 311 do CPC), de aplicação 
subsidiaria subsidiária ao Processo do Trabalho, conforme a 
IN 39/2016, art. 3º, VI.  
 
A Tutela de Provisória Urgência – artigo 300 a 310 do CPC 
 E Tutela de Evidência – artigo 311 do CPC.   
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A tutela de urgência, no novo código de processo civil, pode 
ser dividida em duas espécies: 
- tutela antecipada 
- tutela cautelar 

 
Podem ser concedidas de forma antecedente ou incidental. 
A concessão da medida cautelar em caráter antecedente de 
forma preparatória  (artigos 305 a 310 do CPC) e em 
caráter incidental, através de simples pedido de deferimento 
de uma providencia de natureza cautelar (artigo 301 do 
CPC).  
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Tutela Cautelar requerida em caráter 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. 

O réu será citado para contestar o pedido no prazo de cinco 
dias e indicar as provas que pretende produzir. Segue-se a 
instrução, e, após, o juiz terá cinco dias para prolatar a 
sentença. (artigos 306 e 307 do CPC).   
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Efetivada a tutela cautelar, o requerente terá 30 dias para 
deduzir o pedido principal, nos mesmos autos em que 
deduziu o pedido cautelar. (art. 308 do CPC). 

 

A eficácia da tutela cautelar concedida em caráter 
antecipatório cessará  se o autor não deduzir o pedido 
principal no prazo legal; o juiz julgar improcedente ou 
extinguir o processo sem resolução de mérito. (artigos 309, 
incisos I, II e III do CPC)    
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 Tutela de Urgência em caráter incidental 

Art. 301.A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser 
efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de 
bens, registro de protesto contra alienação de bem e 
qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. 

 

Tutela de Evidência – artigo 311 do CPC 

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; 
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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; 

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. 
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Recurso em relação a decisão da Tutela de Urgência em 
caráter antecedente 
 

Súmula nº 414 do TST 

MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA 
PROVISÓRIA CONCEDIDA ANTES OU NA SENTENÇA (nova 
redação em decorrência do CPC de 2015) - Res.  217/2017 - 
DEJT  divulgado em 20, 24 e 25.04.2017 

I – A tutela provisória concedida na sentença não comporta 
impugnação pela via do mandado de segurança, por ser 
impugnável mediante recurso ordinário. É admissível a 
obtenção de efeito suspensivo ao recurso ordinário.  
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mediante requerimento dirigido ao tribunal, ao relator ou ao 
presidente ou ao vice-presidente do 
tribunal recorrido, por aplicação subsidiária ao processo do 
trabalho do artigo 1.029, § 5º, do CPC de 2015. 
II – No caso de a tutela provisória haver sido concedida ou 
indeferida antes da sentença, cabe mandado de segurança, 
em face da inexistência de recurso próprio. 
III – A superveniência da sentença, nos autos originários, 
faz perder o objeto do mandado de segurança que 
impugnava a concessão ou o indeferimento da tutela 
provisória.  
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Reparação do Credor Pelos Prejuízos de Urgência Cautelar 

 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: 

I - a sentença lhe for desfavorável; 

II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, 
não fornecer os meios necessários para a citação do 
requerido no prazo de 5 (cinco) dias; 

III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer 
hipótese legal; 



 
 

Ações Cautelares e Tutela Antecipada 
 
 

IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição 
da pretensão do autor. 

Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em 
que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. 

 

A tutela de urgência incidental é requerida dentro do 
processo em que se pede ou já se pediu a tutela definitiva 
ou tem objeto de se adiantar seus efeitos, seja de satisfação    
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(antecipação da tutela) ou de acautelamento. 
 
É antecedente a tutela provisória requerida antes da 
formação dos pedidos da tutela definitiva e tem por 
proposito adiantar seus efeitos. 
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Características das medidas cautelares 
 
1. Acessoriedade ou dependência –  O NCPC, com a 

finalidade precípua de dar celeridade ao processo, por 
meio do aumento da informalidade e da 
instrumentalidade, fundiu o antigo processo cautelar ao 
processo de conhecimento, tornando-o intrínseco ao 
processo de conhecimento, tal como ocorria com a 
antecipação de tutela, outra espécie do gênero medidas 
de urgência. 
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2. Instrumentalidade - A tutela cautelar não constitui um 
fim em si mesma. Pelo contrário, ela é utilizada como 
instrumento para garantir o bom resultado do processo de 
conhecimento.  
 
3. Urgência - A tutela cautelar, espécie do gênero tutela de 
urgência, encontra a sua razão ontológica na necessidade 
de se assegurar com a maior brevidade possível o resultado 
prático daquilo que se pede no processo.  
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4. Provisoriedade - Artigo 296 do NCPC, segundo o qual a 
tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do 
processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou 
modificada. 
 
5. Revogabilidade - As decisões concessivas de tutelas 
provisórias, dentre elas cautelares, podem ser revogadas a 
qualquer tempo, desde que alteradas as situações de fato 
que as justificaram.  
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Elementos 
 
Fumus boni iuris e periculum in mora (art. 300 do CPC) 
Pode ser mediante 
Arresto 
Sequestro 
Arrolamento de bens 
Registro de protesto contra alienação de bem ou qualquer 
outra medida idônea para asseguração do direito (art. 301 
do CPC) 
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Fumus boni iuris e Periculum in mora 
Fumus boni iuris significa aparência do bom direito, 
consistente num juízo de probabilidade e verossimilhança 
do direito cautelar invocado,  
 
Periculum in mora consubstancia-se no perigo da demora 
processual, ou a probabilidade ou iminência do direito 
vindicado na ação pela dilação processual.  
 
Vale dizer, não basta a mera possibilidade: há necessidade 
de o dano ser provável e eminente. 
 


