
Impactos do Novo CPC nas 
normas processuais de 
Defesa da Concorrência 



Defesa da Concorrência e 
CPC 
§  NCPC:  
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas 
ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva 
e subsidiariamente.  
 
§ Lei 12.529/2011: 
Art. 115.  Aplicam-se subsidiariamente aos processos administrativo e judicial 
previstos nesta Lei as disposições das Leis nos 5.869, de 11 de janeiro de 
1973 - Código de Processo Civil, 7.347, de 24 de julho de 1985, 8.078, de 11 
de setembro de 1990, e 9.784, de 29 de janeiro de 1999.  
 
§ Ricade: 
Art. 5º (Aplicação Subsidiária) 
Art. 24 (Busca e Apreensão) 
Art. 59 (Citação por Edital) 
Art. 84 (Medida Preventiva) 
Art. 177 (Restauração) 
Art. 218 (Embargos de Declaração) 

 



Processo Legislativo: Breve 
Histórico 

§  Convocação da comissão – 30/09/2009 

§  Apresentação do Anteprojeto– jan/2010 

§  Aprovação do PL no 166/2012 no SF – dez/2010 

§  Aprovação do PL 8.046/2010 na CD – mar/2014 

§  Aprovação do texto no Senado – 17/12/2014 

§  Envio do Parecer 956/2014, alterado pelos destaques do Parecer 

1.099/2014 à Presidência – 24/02/2015 

§  Sanção Presidencial 16/03/2015 e DOU 17/03/2015 



VIGÊNCIA 

 Art. 1.045.  Este Código entra em vigor após decorrido 1 (um) ano 
da data de sua publicação oficial. (vacatio legis)  
 

LUIZ GUILHERME MARINONI, SERGIO CRUZ ARENHART e DANIEL 
MITIDIERO : 16 de março de 2016. 

 
CASSIO SCARPINELLA BUENO e GUILHERME RIZZO AMARAL: 17 de 

março de 2016. 
 
FREDIE DIDIER JR., NELSON NERY JR. e ROSA MARIA DE ANDRADE 

NERY, JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA  e RONALDO CRAMER: dia 18 
março de 2016. 



DIREITO INTERTEMPORAL 
 Aplicação da lei processual: 
 
Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável 
imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos 
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a 
vigência da norma revogada.   
 
**** 
Art. 1.046.  Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se 
aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a  
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973.   
 L.869, de 11 de janeiro de 1973. 
§ 1o (...) 
 
Art. 1.047. As disposições de direito probatório adotadas neste Código 
aplicam-se apenas às provas requeridas ou determinadas de ofício a 
partir da data de início de sua vigência. 



DIREITO INTERTEMPORAL 

Reflexões: 
 
 
Poderia ter adotado unidade do processo (uma vez iniciado, vai 

até o fim) 
Ou ainda: divisão de fases (postulatória, instrutória, decisória); 
Adotou o isolamento dos atos processuais, ressalvadas as 

situações consolidadas. 
 
Exemplo: 1.047: uma vez requerida, a prova é produzida como 

no CPC/73. 
Citação já realizada: não haverá audiência de conciliação 

obrigatória. 



IMPEDIMENTO E 
SUSPEIÇÃO 

 
 
 
 

  
RICADE - Art. 5º Aplicam-se ao Presidente, aos Conselheiros, ao 
Superintendente-Geral, ao Economista-Chefe e ao Procurador-Chefe as 
hipóteses de impedimento e suspeição previstas nos arts. 134 e 135 da Lei nº 
5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil. 
 
NCPC  
 
1) IMPEDIMENTO (Novas Disposições):  
 
Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no 
processo:  
 V – quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa 
jurídica parte no processo; (novo) 
 VI – quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das 
partes; (antigo Art. 135, III, suspeição) 



IMPEDIMENTO E 
SUSPEIÇÃO 

 
 
 
 

 
NCPC  
 
1)  IMPEDIMENTO (Novas Disposições):  
 
VII – em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação 
de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços; 
VIII – em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu 
cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou 
colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado 
de outro escritório; 
IX – quando promover ação contra a parte ou seu advogado. 



IMPEDIMENTO E 
SUSPEIÇÃO 

 
 
 
 

 
NCPC  
 
2)  SUSPEIÇÃO (Novas Disposições):  

Art. 145. Há suspeição do juiz:  
  
II – que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou 
depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do 
objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; 
(“receber dádivas – antigo 135, IV) 



ATOS PROCESSUAIS: 
REGRA GERAL 

 
 
 
 

Art. 188. Os atos e os termos processuais 
independem de forma determinada, salvo 
quando a lei expressamente a exigir, 
considerando-se vál idos os que, 
realizados de outro modo, lhe preencham 
a finalidade essencial. 



ATOS PROCESSUAIS: 
citação por edital 

 
 
 
 

  
RICADE 
Art. 59. São requisitos da citação por edital: (...) 
§2º Os editais para publicação em jornais de grande circulação destinados à 
divulgação do ato processual deverão obedecer também aos requisitos do Código de 
Processo Civil e poderão conter apenas um resumo do essencial à defesa ou à 
resposta. 
 
NCPC 
•  Por edital (Art. 256) 
I – quando desconhecido ou incerto o citando; 
II – quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; 
III – nos casos expressos em lei. 
•   Má-fé (Art. 258) 
A parte que requerer a citação por edital, alegando dolosamente a ocorrência das 
circunstâncias autorizadoras para sua realização, incorrerá em multa de 5 (cinco) 
vezes o salário-mínimo. 
Parágrafo único. A multa reverterá em benefício do citando. 



ATOS PROCESSUAIS: 
PRAZOS 

 
 
 
 

Dias úteis (art. 219) 
 

•  Apenas prazos processuais próprios 
•  Regra: 15 dias (contestação, agravo, apelação, RE, REsp) 
•  Exceção: 5 dias (embargos de declaração) 
•  Prazo que o juiz determinar: quando a lei for omissa, em 
consideração à complexidade do ato (§ 1º) 
•  Quando a lei ou o juiz não determinar: comparecimento 
após decorridas 48 horas (§ 2o ) 
Intempestividade prematura: não existe mais (art. 218 - 
§ 4º). 
 

 



ATOS PROCESSUAIS: 
PRAZOS 

 
 
 
 

Termo inicial (art. 231) 
 

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, 
quando a citação ou a intimação for pelo correio; 
II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, 
quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça; 
III - a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando 
ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria; 
IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, 
quando a citação ou a intimação for por edital; 

 
 



ATOS PROCESSUAIS: 
PRAZOS 

 
 
 
 

Termo inicial (art. 231) 
 

V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da 
intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, 
quando a citação ou a intimação for eletrônica; 
VI - a data de juntada do comunicado de que trata o art. 232 
ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos 
de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a 
intimação se realizar em cumprimento de carta; 
VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo 
Diário da Justiça impresso ou eletrônico; 
VIII - o dia da carga, quando a intimação se der por meio da 
retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria. 

 
 



ATOS PROCESSUAIS: 
PRAZOS 

 
 
 
 

Contestação: 15 dias à Defesa em Processos Administrativos? 
 

I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última 
sessão de conciliação, quando qualquer parte não 
c o m p a r e c e r o u , c o m p a r e c e n d o , n ã o h o u v e r 
autocomposição; 
II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 
conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 
ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; 
III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi 
feita a citação, nos demais casos. 

 
 



ATOS PROCESSUAIS: 
Recursos: embargos de declaração 

 
 
 
 

RICADE 
 
Dos Embargos de Declaração  
 
Art. 218. Das decisões proferidas pelo Plenário do Tribunal, poderão ser 
opostos embargos de declaração, nos termos do art. 535 e seguintes do 
Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da sua 
respectiva publicação em ata de julgamento, em petição dirigida ao 
Conselheiro-Relator, na qual será indicado o ponto obscuro, contraditório ou 
omisso, cuja declaração se imponha.  
 
Parágrafo único. Ausente o Conselheiro-Relator da decisão embargada, o 
procedimento será encaminhado ao seu Substituto regimental. 

 
 

 



ATOS PROCESSUAIS: 
Recursos: embargos de declaração 

 
 
 
 

NCPC 
 

Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de 
conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no 
cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias 
depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da 
arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.  

 
Parágrafo único. Caso identifique a existência de terceiro titular de interesse 
em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente.  

 
Reflexão: Terceiro interessado devidamente habilitado em 
PAs e ACs deverão ser intimados pela SG / CADE? 

 
 

 



ATOS PROCESSUAIS: 
Recursos: embargos de declaração 

 
 
 
 

NCPC 
 

Art. 1.026.  Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e 
interrompem o prazo para a interposição de recurso. 
§ 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa 
pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de 
provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver 
risco de dano grave ou de difícil reparação. 
 
Mesmo Paradigma: 
 

Art. 1012.  Apelação -  4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença 
poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade 
de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, 
houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 

 
 

 



ATOS PROCESSUAIS: 
Restauração de autos 

 
 
 
 

RICADE  
 
Art. 177. No trâmite da restauração, aplicar-se-á, também, o previsto no 
Código de Processo Civil, fazendo-se a restauração, se necessário, por 
diligência junto às agências reguladoras e demais órgãos quanto aos atos que 
nestes se tenham realizado. 
 
NCPC  
 
Não houve alterações significativas entre os artigos antigos (712 a 718) e 
novos (1063 a 1069), mantendo-se os mesmos procedimentos. 

 
 

 



ATOS PROCESSUAIS: 
PROCURAÇÃO – TCC E 
LENIÊNCIA 
 
 
 
 

! Texto Padrão usualmente solicitado pelo CADE: 
 
“(...) Fazer acordos no tocante a quaisquer dos procedimentos, inquéritos ou processos 
administrativos elencados no artigo 48 da Lei 12.529/2011; (vii) propor, negociar e celebrar 
Termo de Compromisso de Cessação, nos termos do artigo 85 da Lei nº 12.529/2011; (viii) 
propor, negociar e celebrar Acordo de Leniência perante o CADE e o Ministério Público 
Federal, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei nº 12.529/2011”.  
 
! NCPC 
Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular 
assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto 
receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, 
renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar 
compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de 
cláusula específica.   
 
***O artigo correspondente (38) já trazia essa preocupação. 



ATOS PROCESSUAIS:  
“TUTELAS PROVISÓRIAS” 

 
 
 
 

Tutelas provisórias 
 
•  Simplificação procedimental: Unificação das tutelas de urgência, independentemente 
da sua natureza (art. 311), encerrando a dificuldade prática na postulação da tutela 
antecipada e cautelar. 
 
•  Criação da figura da estabilização da tutela antecipada antecedente, na ausência de  
“respectivo recurso” (art. 304), assemelhando-se à coisa julgada, por meio da qual a 
decisão judicial estabilizada permanece inalterada e eficaz até que seja objeto de ação 
própria de impugnação, a ser ajuizada no prazo decadencial de dois anos (§5º). 

•  Impactos práticos na defesa da concorrência: 

•  Procedimentos de Busca e Apreensão (art. 24 do RICADE) 
 
•   Medidas Preventivas (art. 84. do RICADE)   

 
 



ATOS PROCESSUAIS:  
“TUTELAS PROVISÓRIAS” 

 
 
 
 

à Procedimentos de Busca e Apreensão (art. 24 do RICADE) 
 
Art. 24. A Superintendência-Geral tem por finalidade exercer as competências 
estabelecidas na Lei nº 12.529, de 2011, e, especificamente (...) 
d) requerer ao Poder Judiciário, por meio da Procuradoria Federal 
Especializada junto ao Cade, mandado de busca e apreensão de objetos, 
papéis de qualquer natureza, assim como de livros comerciais, computadores 
e arquivos magnéticos de empresa ou pessoa física, no interesse de inquérito 
administrativo ou de processo administrativo para imposição de sanções 
administrativas por infrações à ordem econômica, aplicando-se, no que 
couber, o disposto no art. 839 e seguintes do Código de Processo Civil, 
sendo inexigível a propositura de ação principal;  



ATOS PROCESSUAIS:  
“TUTELAS PROVISÓRIAS” 

 
 
 
 

à Medidas Preventivas (art. 84. do RICADE)   
 
Art. 84.  Em qualquer fase do inquérito administrativo para apuração de 
infrações ou do processo administrativo para imposição de sanções por 
infrações à ordem econômica, poderá o Conselheiro-Relator ou o 
Superintendente-Geral, por iniciativa própria ou mediante provocação do 
Procurador-Chefe do Cade, adotar medida preventiva, quando houver indício 
ou fundado receio de que o representado, direta ou indiretamente, cause 
ou possa causar ao mercado lesão irreparável ou de difícil reparação, ou 
torne ineficaz o resultado final do processo.  
§ 1o  Na medida preventiva, determinar-se-á a imediata cessação da prática e 
será ordenada, quando materialmente possível, a reversão à situação anterior, 
fixando multa diária nos termos do art. 39 desta Lei.  
§ 2o  Da decisão que adotar medida preventiva caberá recurso voluntário ao 
Plenário do Tribunal, em 5 (cinco) dias, sem efeito suspensivo.  



ATOS PROCESSUAIS:  
“TUTELAS PROVISÓRIAS” 

 
 
 
 

I.  TUTELA PROVISÓRIA. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
a)  Urgência (art. 294 e ss.) 

i.  Cautelar ou antecipada incidental (art. 294 e ss.) 
ii.  Cautelar ou antecipada  antecedente (art. 303 e 

ss. / art. 305 e ss.) 

b)   Evidência (art. 311) 



ATOS PROCESSUAIS:  
“TUTELAS PROVISÓRIAS” 

 
 
 
 

I.    TUTELA PROVISÓRIA. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
-  Provisória: pode ser revogada ou modificada a 

qualquer tempo (art. 296) [medidas cautelares 
nominadas / satisfativas] 

 
-  Efetivação: medidas adequadas de efetivação: ex. 

multas, busca e apreensão (art. 297) – normas do 
cumprimento de sentença (parágrafo único) 

 
-  Motivação: modo claro e preciso. (art. 298 + art. 

489) 



ATOS PROCESSUAIS:  
“TUTELAS PROVISÓRIAS” 
 
 
 
 

I.    TUTELA PROVISÓRIA. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
-  Competência (art. 299):  
Incidental: juízo da causa 
 
Antecedente: juízo competente para conhecer o pedido 
principal [qualquer juízo? ] 
 
[Competência Antitruste em sede de SG: Superintendente Geral ou 
Adjunto e no CADE: Conselheiro Relator no caso de Medidas 
Preventivas] 
 
-  Momento: liminarmente ou após justificação 

prévia 



ATOS PROCESSUAIS:  
“TUTELAS PROVISÓRIAS” 

 
 
 
 

a)  Tutela provisória fundada na URGÊNCIA 
 
-  Hipótese: quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito [evidência?] e o perigo de 
dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 
300).  Verossimilhança ou prova inequívoca (CPC/73). 

 
-  Reversível (art. 300, § 3º) 
 
-  Caução: facultativa (300, § 1º) 



ATOS PROCESSUAIS:  
“TUTELAS PROVISÓRIAS” 

 
 
 
 

a)  Tutela provisória fundada na URGÊNCIA 
 
-  Reparação por danos (art. 302): 
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; 
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. 



ATOS PROCESSUAIS:  
“TUTELAS PROVISÓRIAS” 

 
 
 
 

a)  Tutela provisória fundada na URGÊNCIA 
 

-  Tutela antecipada requerida em caráter antecedente 
 
-  Tutela cautelar requerida em caráter antecedente 

 
Distinção: cautelar x tutela antecipada – “mais do 
mesmo”.  



ATOS PROCESSUAIS:  
“TUTELAS PROVISÓRIAS” 

- Tutela ANTECIPADA requerida em caráter 
antecedente 
 
Art. 303.  Nos casos em que a urgência for contemporânea 
à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 
requerimento da tutela antecipada e à indicação do 
pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito 
que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao 
resultado útil do processo. 



ATOS PROCESSUAIS:  
“TUTELAS PROVISÓRIAS” 

- Tutela ANTECIPADA requerida em caráter antecedente 
 
Art. 303.  1o Concedida a tutela antecipada: 
I - aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a 
juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 
(quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar; 
II - o réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou de 
mediação na forma do art. 334; 
III - não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na 
forma do art. 335. 
§ 2o Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1o deste artigo, 
o processo será extinto sem resolução do mérito. 
(...) 
§ 6o Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela 
antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em 
até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem 
resolução de mérito. 
 



ATOS PROCESSUAIS:  
“TUTELAS PROVISÓRIAS” 

- Tutela ANTECIPADA requerida em caráter antecedente 
 
Art. 304.  A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se 
estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso.  
1o No caso previsto no caput, o processo será extinto. 
 
2o Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, 
reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput.  
 
3o A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, 
reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação de que trata 
o § 2o. 
 
 

§ 6o A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, [nunca] mas a 
estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, 
reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes, nos 
termos do § 2o deste artigo [e rescisória? – decisão de mérito art. 966]. 
 
 
 
 



ATOS PROCESSUAIS:  
“TUTELAS PROVISÓRIAS” 

-  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. 
 
Art. 306.  O réu será citado para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende 
produzir. 
 
 



ATOS PROCESSUAIS:  
“TUTELAS PROVISÓRIAS” 

-  Tutela CAUTELAR requerida em caráter antecedente 

Art. 308.  Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá 
de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, 
caso em que será apresentado nos mesmos autos em que 
deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do 
adiantamento de novas custas processuais.  
 
 

§ 1o O pedido principal pode ser formulado 
conjuntamente com o pedido de tutela cautelar.  
 
 



ATOS PROCESSUAIS:  
“TUTELAS PROVISÓRIAS” 

b) TUTELA DE EVIDÊNCIA (art. 311) 

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 - abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da 
parte; [+ probabilidade] 
 
II - alegações de fato puderem ser comprovadas apenas 
documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 
repetitivos ou em súmula vinculante;  
[Julgados / Resoluções / Súmulas CADE?] 
 
 
 
 
 



ATOS PROCESSUAIS:  
“TUTELAS PROVISÓRIAS” 

b) TUTELA DE EVIDÊNCIA (art. 311) 

III - 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; [liminarmente - § 
único] [Ação de depósito. Apenas multa? E busca e apreensão? 
Art. 297] 
 
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. 
 
 
 
 
 



ATOS PROCESSUAIS:  
“TUTELAS PROVISÓRIAS” 

b) TUTELA DE EVIDÊNCIA (art. 311) 

Julgamento antecipado: Art. 355.  O juiz julgará 
antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução 
de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção 
de outras provas;  
 
Julgamento parcial do mérito: Art. 356.  O juiz decidirá 
parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos 
formulados ou parcela deles: I - mostrar-se incontroverso; II - 
estiver em condições de imediato julgamento, nos termos 
do art. 355. 
 
 
 
 
 



REFLEXÕES 

- Lei especial X Lei Geral 

- Necessidade de alteração do RICADE (Arts. 229 E 230)? 

- Em que medida as alterações do NCPC afetam os 
procedimentos da Lei Antitruste? 
 
 
 
 
 



Referências 
“(In)devido processo legislativo e o novo código de processo civil”;  

“A ‘revisão’ do texto do novo cpc” e  

“Ainda a “revisão” do texto do novo cpc”  

(Cassio Scarpinella Bueno) 

“Novo cpc: a “revisão’final” 

(André Vasconcelos Roque; Fernando da Fonseca Garjadone; Luiz Dellore e Zulmar Duarte)  

 
“Divergência doutrinária sobre a entrada em vigor do novo CPC e propostas de solução”.  
(FABIANO DE CARVALHO) 
 
“Sobre o início da vigência do cpc/2015”. 
(RONALDO CRAMER) 
 

 “As principais alterações do novo CPC” 
(Aluísio Gonçalves Castro Mendes e Henrique Ávila) 
 
http://endireitados.jusbrasil.com.br/noticias/211698959/o-que-muda-com-o-novo-cpc 
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