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RESUMO:  

  

A recorribilidade das decisões interlocutórias no procedimento comum sofreu grande 

mudanças com o advento do Novo Código de Processo Civil. Inicialmente, foi abordada a 

classificação dos pronunciamentos do juiz, em seguida, o histórico do tratamento do agravo 

de instrumento nas legislações anteriores. Foi estudado o novo sistema da Lei 13.105/15 no 

que tange o sistema de preclusões do art. 1.009, § 1ª e do art. 1.015, para, em um momento 

posterior, tratar das hipóteses do agravo de instrumento e do uso dos sucedâneos recursais 

como meio de impugnação imediata das decisões interlocutórias.  
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ABSTRACT:  

 

 

The appealability of the interlocutory decisions in the common procedure has undergone great 

changes with the advent of the New Code of Civil Procedure. Initially, the classification of the 

judge's pronouncements and the history of interlocutory appeal in previous legislations were 

discussed. The new system of Law 13.105/15 was studied with regard to the system of 

preclusion of art. 1.009, § 1 and art. 1.015, in order to discuss the hypotheses of interlocutory 

appeal and the use of substitutes means of challenge to object immediately interlocutory 

decisions.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

 
Segundo relatório do Conselho Nacional de Justiça, examinando atividades 

compreendidas entre janeiro e março de 2017, a morosidade processual fica em 1º lugar no 

ranking de reclamações recebidas na Ouvidoria do órgão, representando 43,82% das 

manifestações recebidas do período. O Rio de Janeiro encontra-se na 3º colocação no ranking 

referente aos estados que originam as demandas relacionadas à demora do judiciário1. 

 Novo Código de Processo Civil de 2015, que  teve o ministro Luiz Fux, do Supremo 

Tribunal Federal como presidente da Comissão de Juristas encarregada da elaboração do 

Anteprojeto, nasceu com o objetivo de garantir a coesão, efetividade e celeridade do sistema 

processual brasileiro2, medidas urgentes diante da indiscutível morosidade e ineficiência que 

assolam os órgãos judiciários do país, impedindo que o Estado promova a tutela efetiva dos 

direitos da sociedade 3.  

Ainda, dado que os Códigos de Processo Civil de 1939 e 1973 foram promulgados em 

períodos ditatoriais, cabe destacar que o Código de Processo Civil de 2015, o qual serve de 

base para este trabalho de conclusão de curso, é o primeiro a ser promulgado dentro do 

contexto democrático brasileiro, uma vez que foi elaborado e votado após a Constituição de 

1988. 

Como Fredie Didier Jr., de forma categórica e elegante escreve nas primeiras linhas de 

seu livro de Curso de Processo Civil publicado após a promulgação do Novo Código de 

Processo Civil de 2015, in verbis: “não é pouca coisa” 4.  

Realmente, o sistema jurídico brasileiro necessitava de uma legislação processual 

moderna, prática e didática para garantir o acesso à justiça e a resolução efetiva dos conflitos 

levados aos Tribunais Brasileiros. Neste ponto, o Código de Processo Civil de 1973 não era 

capaz de concretizar os fundamentos constitucionais da Carta de 1988, uma vez que o código 

revogado não estava apto para suprir as demandas do judiciário, cada dia mais inflado com 

																																																								
1 Conselho Nacional de Justiça. Justiça em Números 2017: ano-base 2016. Brasília, CNJ, 2017. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/08/fc85429b94943a879abef15904e9f7ad.pdf> acessado em 
08/09/2017. 
2 BRASIL, Lei nº 13.105, 16 de março de 2015. Código de Processo Civil, Brasília, DF. Exposição de Motivos.  
3 Conselho Nacional de Justiça. Justiça em Números 2017: ano-base 2016. Brasília, CNJ, 2017. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/08/fc85429b94943a879abef15904e9f7ad.pdf> acessado em 
08/09/2017. 
4 DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte 
Geral e Processo de Conhecimento – vol. I. 18ª edição. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016,  p. 31.	
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novos processos, e a demanda da sociedade, que necessita, ainda hoje, de uma jurisdição 

estatal eficiente.  

Para produzir uma norma condizente com os novos termos do Estado Democrático de 

Direito brasileiro, os elaboradores do Novo Código de Processo Civil tomaram como 

prioridade a harmonia da lei ordinária em face da Constituição Federal, de modo a preservar 

as garantias constitucionais e o Estado Democrático de Direito, criando, assim, o movimento 

de “Constitucionalização do processo” 5.  

Por este motivo, o primeiro capítulo do Novo Código de Processo Civil elenca as 

normas fundamentais do processo civil, que devem ser utilizadas na orientação de todo o resto 

do diploma legal. Ou seja, as normas fundamentais são princípios basilares do processo civil, 

de modo que a interpretação dos demais comandos da lei deve sempre ser feita de acordo com 

estes princípios, garantindo a tutela jurisdicional justa e efetiva, nos termos do art. 5º XXXV e 

LIV da Constituição Federal vigente. O processo é o instrumento pelo qual a sociedade 

realiza seus direitos, por meio da tutela da jurisdição estatal. Ou seja, a efetividade do 

ordenamento jurídico depende de um sistema processual eficiente e prático, pois, de modo 

contrário, o direito material não tem transposição para o mundo dos fatos e se torna mera 

ilusão 6. 

Pode-se afirmar, nesse contexto, que o Novo Código de Processo Civil trouxe consigo 

uma nova cultura processual, pautada na solução integral do conflito, à luz dos princípios 

processuais da celeridade7, estimulação à solução consensual dos conflitos, cooperação das 

partes e solução integral do mérito em prazo razoável 8. Note-se que tais princípios 

positivados no Livro I da lei sequer possuem correspondência no código de 1973.   

																																																								
5 “Há mudanças necessárias, porque reclamadas pela comunidade jurídica, e correspondentes a queixas 
recorrentes dos jurisdicionados e dos operadores do Direito, ouvidas em todo país. Na elaboração deste 
Anteprojeto de Código de Processo Civil, essa foi uma das linhas principais de trabalho: resolver problemas. 
Deixar de ver o processo como teoria descomprometida de sua natureza fundamental de método de resolução de 
conflitos, por meio do qual se realizam valores constitucionais.” SENADO FEDERAL. Anteprojeto do Novo 
Código de Processo Civil. Brasília, 2010. Disponível em: 
<https://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf> acessado em 11.10.2017. 
6 “Um sistema processual civil que não proporcione à sociedade o reconhecimento e a realização dos direitos, 
ameaçados ou violados, que têm cada um dos jurisdicionados, não se harmoniza com as garantias constitucionais 
de um Estado Democrático de Direito.” BRASIL, Lei nº 13.105, 16 de março de 2015. Código de Processo 
Civil, Brasília, DF. Exposição de Motivos.  
7 “O excesso de prazo, quando exclusivamente imputável ao aparelho judiciário – não derivando, portanto, de 
qualquer fato procrastinatório casualmente atribuível ao réu – traduz situação anômala que compromete a 
efetividade do processo (...), frustra um direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do 
litígio, sem dilações indevidas (...)” (STF, 2ª T., HC 98.878/MS, Rel. Min. Celso de Mello, ac. 27.10.2009, DJe 
20.11.2009). 
8 BRASIL, Lei nº 13.105, 16 de março de 2015. Código de Processo Civil, Brasília, DF. Art. 3º, § § 2º e 3º, art. 
4º e 6º.  
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Com o objetivo de atingir as demandas supracitadas, nota-se que no Novo Código de 

Processo Civil de 2015 houve um movimento de uniformização das normas processuais. Por 

exemplo, prazos para interposição de recursos foram padronizados para 15 (quinze) dias, com 

exceção do prazo dos embargos de declaração, de 5 (cinco) dias, alguns institutos foram 

excluídos da nova lei9 e o sistema recursal foi modernizado para tentar garantir a celeridade e 

prestação satisfativa da tutela jurisdicional.   

Dentre as diversas mudanças, os embargos infringentes e o agravo retido não estão 

previstos nova lei, instituíram-se os honorários de scumbência recursais e a multa por recurso 

com caráter meramente protelatório, medidas estas que objetivam desestimular a 

recorribilidade despropositada das partes, que buscavam no sistema processual brasileiro 

postergar os efeitos da decisão judicial.  

Talvez a mudança que mostre da melhor forma os novos ares da nova lei seja a 

instituição da audiência prévia de mediação ou conciliação, disposta no art. 334 do mesmo 

diploma como um dos passos iniciais da marcha processual. O Novo Código, portanto, mostra 

ao que veio ao estimular como nunca a solução consensual dos conflitos, através de meios 

autocompositivos de solução de controvérsias 10.  

Dentre as medidas supracitadas, como será exposto a seguir, a nova lei delimitou quais 

decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, conforme art. 

1.015. Assim, são decisões interlocutórias agraváveis as que estão dispostas expressamente 

neste artigo, ou expressamente em lei federal, sendo atacáveis imediatamente. As demais 

decisões interlocutórias são atacáveis por meio de apelação, após a prolação da sentença, sem 

sofrer com os efeitos da preclusão imediata.  

Assim, o Novo Código de Processo Civil diminuiu a recorribilidade imediata das 

decisões interlocutórias, objetivando a solução do conflito dentro do prazo razoável, conforme 

disposto no art. 4º do Código. Nestes termos, entendeu-se segregar as hipóteses que 

necessitavam de revisão imediata pelo órgão ad quem, das hipóteses que poderiam ser 

devolvidas ao Tribunal em momento posterior, sem prejudicar as partes do conflito.   

Contudo, com a entrada da norma no mundo dos fatos, começaram a surgir 

divergências diante da interpretação e aplicação do art. 1.015, mediante casos que deveria 

																																																								
9 A título de exemplo, os embargos infringentes e o agravo retido foram extintos com a promulgação do Novo 
Código de Processo Civil.		
10 Doutrinadores como Cândido Dinamarco se mostram céticos em relação à instituição obrigatória da audiência 
prévia de mediação e conciliação. Para o autor, esta etapa pode gerar mais morosidade processual, já que o prazo 
para a contestação será contado da data desta audiência prévia, que por si só, pode demorar meses para ser 
agendada pelo juízo competente (DINAMARCO, Rangel Cândido. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª 
Edição. São Paulo: Malheiros Editores, 2016, p. 61).  
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merecer recorribilidade imediata, mas não estavam dispostos no rol das decisões 

interlocutórias agraváveis, gerando insegurança jurídica11 em relação à interpretação do 

dispositivo 12 13 14, uma vez que os podem surgir dúvidas sobre qual o recurso cabível (agravo 

de instrumento ou apelação). Trata-se de tema de enorme relevância, dado que as decisões 

previstas do art. 1.015, quando não agravadas, são abarcadas pela preclusão15 imediata.  

Nesse passo, a monografia começará analisando os tipos de pronunciamentos do juiz, 

classificação que abarca as decisões interlocutórias, foco deste trabalho. O objetivo da 

classificação dos pronunciamentos do juiz é compreender a sistemática de organização das 

manifestações judiciais, que se submetem a determinados recursos, nos termos da legislação.  

																																																								
11 “Estes dois princípios - segurança jurídica e proteção da confiança - andam estreitamente associados a ponto 
de alguns autores considerarem o princípio da proteção de confiança como um subprincípio ou como uma 
dimensão específica da segurança jurídica. Em geral, considera-se que a segurança jurídica está conexionada 
com elementos objectivos da ordem jurídica - garantia de estabilidade jurídica, segurança de orientação e 
realização do direito - enquanto a protecção da confiança se prende mais com as componentes subjectivas da 
segurança, designadamente a calculabilidade e previsibilidade dos indivíduos em relação aos efeitos jurídicos 
dos actos dos poderes públicos. A segurança e a protecção da confiança exigem, no fundo: ( 1) fiabilidade, 
clareza, racionalidade e transparência dos actos do poder; ( 2) de forma que em relação a eles o cidadão veja 
garantida a segurança nas suas disposições pessoais e nos efeitos jurídicos dos seus próprios actos. Deduz-se já 
que os postulados da segurança jurídica e da protecção da confiança são exigíveis perante 'qualquer acto ' de 
'qualquer poder' - legislativo, executivo e judicial.” CANOTILHO, José Gomes. Direito Constitucional e Teoria 
da Constituição. São Paulo: Almedina, 1998, p. 250. 
12“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
INDEFERIMENTO DEPROVA TESTEMUNHAL. Decisão que indeferiu a produção de prova oral requerida 
pelos agravantes. Insurgência. Cabimento. A oitiva de funcionários da Câmara Municipal permitirá maior 
segurança para a efetiva solução da questão de fundo, já que, poderá atestar a presença, ou ausência, dos 
correqueridos nas dependências do gabinete do Vereador e a dinâmica dos trabalhos ali desenvolvidos Decisão 
reformada. Recurso provido” TJSP, 13ª Câmara de Direito Público. Agravo de Instrumento 2056949-
54.2016.8.26.0000, rel. Des. Spoladore Domingez. J. 12.04.2017. DJe 14.04.2017. 
13“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 
ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. Ação de indenização, em razão da 
ocorrência de acidente de trânsito, ajuizada no domicílio da Ré. Decisão agravada que entendeu pelo declínio da 
competência em favor de uma das varas cíveis da comarca de Maricá, local do domicílio do Autor e onde 
ocorreu o acidente. Cabimento do recurso de Agravo contra a decisão de declínio de competência, diante da 
interpretação extensiva do inciso III, do rol taxativo do artigo 1015 do NCPC/15. Possibilidade de ajuizamento 
da ação no domicílio do Autor ou no local do acidente, sem exclusão da norma geral de competência regulada 
pelo domicílio do Réu (artigo 46 do CPC/15). Foros concorrentes. Demanda ajuizada no domicílio da parte Ré. 
Competência territorial, “ratione loci”, que é relativa, não podendo, assim, ser declinada de ofício, conforme 
orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça consubstanciada no verbete n° 33 de sua Súmula. 
Precedentes desta Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça. Recurso conhecido e provido.” TJRJ, 19ª Câmara 
Cível. Agravo de Instrumento 0049324-95.2016.8.19.0000. rel. Des. Lúcio Durante. J. 28.03.2017. DJe. 
03.04.2017. 
14 “AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÕES QUE VERSAM SOBRE COMPETÊNCIA - RECURSO 
CABÍVEL - INCISO III DO ART. 1015 DO CPC - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. Por interpretação 
extensiva do disposto no inciso III do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, é cabível o agravo de 
instrumento contra decisões que versam sobre competência, de maneira geral.” TJMG, 15ª Câmara Cível. 
Agravo de Instrumento 1.0000.16.072695-6/001. Rel. Des. Claret de Moraes. J. 23.03.2017. DJe 29.03.2017.  
15 Há entendimento diverso: “Frise-se que a irrecorribilidade em separado de certas decisões interlocutórias não 
significa, entretanto, que estas precluem imediatamente. Será possível impugnar tais pronunciamentos em 
preliminar de apelação ou contrarrazões de apelação, sistema inspirado no Código de Processo Civil de Portugal 
editado em 2013.” DONOSO, Denis; SERAU JÚNIOR, Marco Aurélio. Manual dos recursos cíveis: teoria e 
prática. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 168.  
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Em seguida o texto irá se aprofundar no deslinde do tema atinente à recorribilidade 

das decisões interlocutórias. Mais especificamente, com foco na interpretação da doutrina e 

jurisprudência acerca do rol de decisões passíveis de impugnação por meio de agravo de 

instrumento.  

Por fim, este estudo propõe-se à tarefa árdua de sugerir soluções diante das lacunas 

apresentadas pela norma do art. 1015 do Código de Processo Civil e, desta forma, tentar 

contribuir para a construção de uma nova era do Processo Civil Brasileiro que, no contexto da 

nova lei, busca na Constituição fundamento de validade16, de forma a melhorar a tutela 

jurisdicional na sociedade.  

 

 

																																																								
16 BRASIL, Lei nº 13.105, 16 de março de 2015. Código de Processo Civil, Brasília, DF. “Art. 1º: O processo 
civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na 
Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código”.	
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2. CLASSIFICAÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS DO JUIZ 
 
 

A distinção entre os pronunciamentos do juiz é essencial para que seja identificado o 

recurso cabível apto a levar determinada questão à apreciação do Tribunal ad quem, uma vez 

que, diante da sistemática recursal do processo civil, em regra, para cada pronunciamento 

deve ser utilizado um recurso específico. Nesse cenário, a classificação dos pronunciamentos 

do juiz tem como objetivo, entre outros, organizar o sistema recursal 17. 

O juiz, independentemente do grau de jurisdição, ao longo do processo pratica uma 

série de atos judiciais que tem por finalidade impulsionar a solução do conflito trazido no 

âmbito jurisdicional do Estado ou proferir decisão acerca de um tema. Estes  

Além dos pronunciamentos judiciais que o juiz pratica, podem ser praticados atos 

materiais ou reais, como por exemplo, diligências periciais, condução de testemunhas e 

audiência de Instrução e Julgamento.18 Para o deslinde deste estudo, concentra-se nos 

pronunciamentos judiciais trazidos no art. 203 do Novo Código de Processo Civil. 

Neste aspecto, o Código de Processo Civil de 2015 alterou a terminologia antigamente 

utilizada pelo Código de 73, que utilizava da expressão “atos do juiz” para se referir à 

sentenças, despachos e decisões interlocutórias. Ocorre que, como visto, os atos do juiz são 

gênero que abarcamos atos materiais e os pronunciamentos judiciais propriamente ditos. Com 

isto em mente, o legislador, ao falar da tríplice classificação, aplica o termo entendido como 

correto de “pronunciamentos judiciais”, deixando de lado a terminologia anterior19. Não 

obstante, os atos materiais praticados pelo juiz, apesar de não possuírem conceituação legal, 

estão espalhados pela nova lei 20.  

O Novo Código de Processo Civil dispõe que os pronunciamentos do juiz se dividem 

entre despachos, decisões interlocutórias e sentenças, nos termos do art. 203, caput. Enquanto 

as decisões e as sentenças são pronunciamentos judicias decisórios, os despachos são 

pronunciamentos judicias sem conteúdo decisório. Neste momento, cabe destrinchar estas 

classificações trazidas pela lei, para que se tenha uma melhor compreensão do tema.  

																																																								
17 DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil – Meios de 
Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais – vol. III. 13ª edição. Salvador: Ed. JusPodivm, 
2016, p. 312. 
18MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil 
Comentado. 1ª edição. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 249. 
19 STRECK, Lenio Luiz; DELFINO, Lúcio. Comentários ao Código de Processo Civil. Lenio Luiz Streck, 
Dierle Nunes, Leonardo Carneiro da Cunha (Org.); Alexandre Freire (Coord.). São Paulo: Editora Saraiva, 2016, 
p. 322.   
20 DINAMARCO, Rangel Cândido. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª Edição. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2016, p. 78.	
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Sentença é, por definição legal, e no sentido estrito da palavra, a decisão proferida por 

juízo singular que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou ao processo de 

execução, podendo ter como fundamento as hipóteses previstas nos arts. 485 e 487 do Código 

de Processo Civil. O Novo Código de Processo Civil assim dispõe no §1º do art. 203 21.  

Assim, quando o magistrado finaliza a fase cognitiva do processo, este o faz por meio 

de uma sentença, independentemente de apreciação do mérito. Neste pronunciamento, o efeito 

da decisão que a qualifica, e não seu conteúdo 22.  

Prosseguindo, no que tange a decisão interlocutória, a legislação optou por adotar uma 

técnica legislativa pouco eficiente – a definição por exclusão ou residual. Ou seja, o Código 

de Processo Civil de 2015 define a decisão interlocutória como todo pronunciamento judicial 

carregado de conteúdo decisório que não se encaixa na definição de sentença, conforme 

dispõe o § 2º do art. 203 23.  

Nestes termos, a doutrina majoritária defende que a decisão interlocutória pode ser 

proferida por meio de qualquer fundamento legal e grau de jurisdição 24 – se não põe fim a 

uma fase do processo, não é sentença, e sim decisão interlocutória 25. 

O Novo Código de Processo Civil de 2015 elenca algumas hipóteses de decisões 

interlocutórias, como, por exemplo: decisão que reconhece prescrição e decadência de parte 

dos pedidos, a decisão parcial de mérito e a que indefere tutelas provisórias. Estas decisões, 

em que pese não terem condão de por fim a fase de conhecimento (não analisam a 

integralidade do mérito), possuem conteúdo decisório.  

 A característica interlocutória destas decisões aparece na medida em que o próprio 

mérito da lide é passível de parcelamento, como ocorre nos casos de sentenças parciais de 

mérito, dispostas no art. 356 do Código de Processo Civil, permitindo que o juiz julgue 

parcialmente o mérito quando parcela do litígio – um pedido, por exemplo - este estiver em 

																																																								
21 BRASIL, Lei nº 13.105, 16 de março de 2015. Código de Processo Civil, Brasília, DF. “Art. 203.  Os 
pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1º Ressalvadas as 
disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com 
fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a 
execução.”  
22 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito processual 
civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I. 57ª edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 
2016, p. 499.  
23 BRASIL, Lei nº 13.105, 16 de março de 2015. Código de Processo Civil, Brasília, DF. “Art. 203, § 2º: 
Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.”  
24 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito processual 
civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I. 57ª edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 
2016, p. 503. 
25 DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil – Meios de 
Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais – vol. III. 13ª edição. Salvador: Ed. JusPodivm, 
2016, p. 314. 



 

	

15 

condições de imediato julgamento ou mostrar-se incontroverso. Destas decisões, cabe agravo 

de instrumento, e não apelação 26. 

Ainda, a doutrina classifica, para fins didáticos, as decisões interlocutórias, por sua 

vez, em dois grupos: decisões interlocutórias agraváveis e decisões interlocutórias não 

agraváveis, tendo em vista as mudanças trazidas pelo Novo Código de Processo Civil no que 

tange a este tema. Esse último grupo de decisão é atacável por meio de apelação, conforme 

previsão expressa no art. 1.009, §1º, que também dispõe que estas decisões não sofrem 

preclusão27, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação, ou, caso seja de outra forma, 

em preliminar de contrarrazões à apelação. 

De forma diversa, das decisões interlocutórias agraváveis, cabe o recurso objeto deste 

estudo: agravo de instrumento, nos termos do art. 1015 do Novo Código de Processo Civil. A 

lei elenca um rol de decisões que servem de objeto de agravo de instrumento e, caso não 

atacadas, as questões lá decididas serão abarcadas pela preclusão. Assim, há dois cenários 

possíveis, com procedimentos legais distintos: decisões interlocutórias não dispostas no rol do 

art. 1.015, ou em outros casos expressamente referidos em lei, não sofrem preclusão imediata 

e devem ser atacadas após o fim da fase cognitiva, em sede de recurso de apelação ou 

contrarrazões. Já as decisões elencadas no art. 1.015 devem ser atacadas por meio do agravo 

de instrumento no prazo legal, caso contrário a matéria se torna preclusa.  

Um maior aprofundamento acerca do estudo da recorribilidade das decisões 

interlocutórias, entretanto, será realizado em outro momento deste trabalho.  

Por fim, os despachos são definidos como qualquer pronunciamento judicial que não 

se encaixe na definição de sentença ou decisão interlocutória. Novamente, a lei escolheu 

adotar o critério de definição residual desse ato normativo na legislação vigente.  

Esse tipo de pronunciamento judicial tem como objetivo impulsionar o processo, sem, 

contudo, decidir alguma questão28, conforme no § 3º do art. 203 29.  

																																																								
26 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito processual 
civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I. 57ª edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 
2016, p. 503. 
27 DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil – Meios de 
Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais – vol. III. 13ª edição. Salvador: Ed. JusPodivm, 
2016, p. 314.	
28 STJ, 4ª Turma, REsp 195.848/MG, rel. Min. Sálvio de Figueredo Teixera, j. 20.11.2001, DJ 18.02.2002, p. 
448.  
29 BRASIL, Lei nº 13.105, 16 de março de 2015. Código de Processo Civil, Brasília, DF. “Art. 203, § 3º: São 
despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da 
parte.”  



 

	

16 

Os despachos, portanto, são conceitualmente desprovidos de caráter decisório, de 

modo que não há razão de serem atacáveis por recurso, assim como dispõe o art. 1.001 do 

Novo Código de Processo Civil.  

Explica-se: as partes não possuem uma pretensão a ser levada ao Tribunal ad quem 

originária de um pronunciamento judicial que possui conteúdo decisório apto a ser reformado 

ou anulado 30, assim como entende Nelson Nery Júnior: "porque desprovido de conteúdo 

decisório, não tem aptidão para causar gravame, sendo, consequentemente, irrecorrível"31. 

Ocorre que, assim como nos outros pronunciamentos judiciais, a doutrina e a 

jurisprudência entendem que o que importa para classificação de um pronunciamento judicial 

como despacho é o seu efeito e a sua finalidade, independentemente do nome dado ao 

provimento jurisdicional. Logo, se for identificado que algum despacho possui carga 

decisória, poderá ser objeto de recurso 32. 

Assim entende Barbosa Moreira 33: “todo e qualquer despacho em que o órgão judicial 

decida questão, no curso do processo, pura e simplesmente não é despacho, ainda que assim 

lhe chame o texto: encaixando-se no conceito de decisão interlocutória (art. 162, §2.º)”.   

Enfim, estão definidos os pronunciamentos judiciais proferidos por juízo singular 

elencados na lei. Percebe-se que a lei teve como objetivo principal conferir aos 

pronunciamentos judiciais conceitos residuais, que podem ser relativizados pelos Tribunais 

quando se verificar que o efeito de tal pronunciamento é diverso do seu objetivo principal.  

  

																																																								
30 “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. DESPACHO QUE DETERMINOU 
A ANÁLISE DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA MOMENTO DA PROLAÇÃO DA 
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 2. 
AGRAVO IMPROVIDO.” (STJ. Agravo em Recurso Especial 667.752/MG. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. 
J. 10.03.2015. DJe 20.03.2015.) 
31 NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 
724 
32 Sobre o tema, cabe trazer a baila trecho do voto da Exma. Ministra Nancy Andrighy “Na hipótese analisada, 
conforme já mencionado, a discussão restringe-se ao cabimento do recurso de agravo de instrumento. Isso 
porque, diferentemente das interlocutórias, os despachos, por conta da sua função eminentemente ligada à 
promoção do andamento do feito, sem carga efetivamente decisória, não são sujeitos a recurso. 
Independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional, é importante deixar claro que, para que ele 
seja recorrível, basta que possua algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo às partes.” (STJ, 3ª Turma, 
REsp 1219082/GO, rel. Min. Nancy Andrighy, j. 02.04.2013, DJe. 10.04.2013. Relatório e Voto p. 5.) 
33 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de processo Civil – vol. V. 23ª edição. Rio de 
Janeiro: Editora Forense, 2005, p. 245.	
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2.1. HISTÓRICO DO TRATAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO  

 

O tratamento do agravo de instrumento já passou por diversas mudanças na história 

brasileira. Pode-se dizer que o legislador brasileiro já tentou de (quase) tudo no que toca o 

instituto do agravo de instrumento. Através dos anos, foi virado ao avesso, passou por 

transformações variadas e, com a chegada do Novo Código de Processo Civil não foi 

diferente. Como acontece com a história, a legislação também passa pelo fenômeno pendular: 

se tende à um extremo, volta de forma exatamente oposta ao outro, até estabelecer seu 

equilíbrio.  

Inicialmente, com o advento do Código de Processo Civil de 1939 - elaborado à luz da 

Constituição de 1934 – previu-se três tipos de agravo: o agravo de petição, o agravo de 

instrumento e o agravo nos autos do processo, conforme preconizava o art. 841 do diploma 

antigo.  

O art. 846 desta lei expunha que o agravo de petição era cabível quando desafiasse 

decisão que não resolvia o mérito, salvo os casos expressos de agravo de instrumento. Ou 

seja, na vigência do CPC de 1939, a apelação era meio de impugnação apenas de decisões que 

julgavam o mérito, pois das decisões terminativas caberia o agravo de petição. Deste recurso, 

o agravado teria o prazo de 48 horas para elaborar as contrarrazões, pois, após tal prazo, os 

autos seriam conclusos para que o juiz apreciasse o recurso.  

O agravo nos autos do processo era cabível apenas contra decisões expressas no art. 

851, sendo elas as que julgassem improcedentes as exceções de litispendência e coisa julgada, 

que não admitissem a prova requerida ou cerceassem, de qualquer forma, a defesa do 

interessado, que concedessem, na pendência da lide, medidas preventivas e, por fim, que 

considerassem, ou não, saneado o processo, ressalvando-se, neste caso, as hipóteses de agravo 

de instrumento e agravo de petição.  

Já em outra lista, o legislador tratou do agravo de instrumento. O art. 842 do código de 

1939 – posteriormente alterado pelo Decreto-Lei nº 4.565/42 -  previa um rol que tratava, 

expressamente, das decisões em que seria possível fazer uso do agravo de instrumento, 

ressalvados os casos em que a lei expressamente permitisse. De forma similar ao Código de 

Processo Civil de 2015, o legislador tentou prever e limitar as situações em que seria possível 

fazer uso deste recurso.  

Ocorre que as hipóteses numerus clausus dos agravos do Código de Processo Civil de 

1939 não eram, à época, capazes de esgotar as situações que fossem surgindo nos tribunais 

brasileiros e, com o tempo, ficou claro que a lei padecia de lacunas no que tange à 
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recorribilidade de algumas decisões. A partir desta problemática, a sociedade fez uso dos 

sucedâneos recursais para recorrer das decisões que não estavam dispostas nas hipóteses 

taxadas na lei, por meio do uso do mandado de segurança, pedido de reconsideração, dentre 

outros métodos 34.  

Aparentemente o sistema do Código de Processo Civil de 1939 mostrou-se 

completamente ineficaz, em virtude de sua complexidade. Desse modo, o Código de Processo 

Civil de 1973 o legislador tomou o rumo diametralmente oposto da lei anterior: ressalvados os 

casos de apelação, de todas as decisões proferidas no processo caberia agravo de instrumento, 

nos termos do art. 522 do diploma revogado.  

Além disso, excluiu-se da legislação o agravo de petição (que continua previsto na 

legislação trabalhista), de modo que caberia ao recurso de apelação impugnar sentenças que 

não resolviam o mérito dos processos – decisões estas terminativas.  

No agravo de instrumento regido pela redação original do Código de Processo Civil de 

1973, o legislador conferiu a oportunidade de o próprio recorrente optar pelo agravo de 

instrumento, caso em que os autos iriam imediatamente para o Tribunal, hipótese prevista no 

art. 522, § 2º ou optar pela forma retida, hipótese em que o agravo seria apreciado quando do 

julgamento da apelação, se pedido expressamente, nas razões ou nas contrarrazões do recurso, 

conforme disposto no art. 522, § 1º do mesmo diploma legal. Nesta última modalidade, o 

recurso ficaria “retido” no processo até o momento da apelação, caso em que seria apreciado 

pelo Tribunal se preenchidos os requisitos necessários 35.  

Contudo, qualquer que fosse a modalidade escolhida pelo recorrente, o recurso de 

agravo poderia ser interposto contra qualquer decisão que não fosse atacável por apelação.  

Daí surgiu o primeiro problema com o agravo de instrumento originalmente previsto 

no Código de Processo Civil de 1973, pois, além do agravo de instrumento propriamente dito, 

a lei também concebia a modalidade retida nos autos, que por sua vez faria as vezes do antigo 

agravo nos autos do processo. A lei, portanto, não obstante tratar de dois agravos, mencionava 

como recurso apenas o agravo de instrumento, nos termos do art. 496, II36 da Lei.  

																																																								
34 DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil – Meios de 
Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais – vol. III. 13ª edição. Salvador: Ed. JusPodivm, 
2016, p. 202. 
35 BRASIL, Lei nº 5.869, 11 de janeiro de 1973. Código de Processo Civil, Brasília, DF. “Art. 522. Ressalvado o 
disposto nos arts. 504 e 513, de todas as decisões proferidas no processo caberá agravo de instrumento. § 1º Na 
petição, o agravante poderá requerer que o agravo fique retido nos autos, a fim de que dele conheça o tribunal, 
preliminarmente, por ocasião do julgamento da apelação; reputar-se-á renunciado o agravo se a parte não pedir 
expressamente, nas razões ou nas contra-razões da apelação, sua apreciação pelo Tribunal. § 2º Requerendo o 
agravante a imediata subida do recurso, será este processado na conformidade dos artigos seguintes.”. 
36 BRASIL, Lei nº 5.869, 11 de janeiro de 1973. Código de Processo Civil, Brasília, DF. “Art. 496. São cabíveis 
os seguintes recursos: II - agravo de instrumento”. 
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As inconstâncias terminológicas, por sua vez, uma vez detectadas, foram alteradas 

com a edição da Lei 9.139/1995, que viria a ser a primeira modificação de outras tantas no 

Código de Processo Civil de 1973 no que tange o recurso de agravo de instrumento. A partir 

dessa alteração, esse recurso passou a ser chamado “agravo” apenas, sendo este gênero que 

comportava duas modalidades: o agravo de instrumento e agravo retido 37.  

 Simultaneamente, foi decidido, novamente, restringir a incidência do agravo, 

dispondo o legislador que seria sempre retido o agravo das decisões posteriores à sentença, 

salvo caso de inadmissão da apelação. Ou seja, com esta alteração, o recorrente não poderia 

mais escolher livremente qual tipo de agravo iria utilizar, de forma que esta foi a primeira 

restrição de outras que viriam a surgir com as posteriores minirreformas ao Código de 

Processo Civil de 1973.   

Segundo Humberto Theodoro Jr.38, a reforma instituída pela Lei nº 9.139/95 também 

tinha como objetivo solucionar problemas que surgiram com a original aplicação do recurso 

de agravo de instrumento: como não possuía efeito suspensivo, muitas vezes usava-se do 

mandado de segurança para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Além disso, o agravo de 

instrumento se tornou medida extremamente morosa, já que devia ser analisado tanto pelo juiz 

de primeira instância quanto pelos juízes de segunda instância, gerando demora na prestação 

jurisdicional.  

Para tanto, mudou-se o prazo do recurso. Se antes era interposto no prazo de 5 (cinco) 

dias, com a mudança o prazo foi alargado para 10 (dez) dias corridos. Outra mudança 

relevante era que, em sede de agravo de instrumento, o relator poderia conceder efeito 

suspensivo ao recurso, que, com a alteração, seria interposto diretamente no Tribunal. Neste 

aspecto, o que antes era feito por meio do mandado de segurança – usado como sucedâneo 

recursal para atribuir efeito suspensivo ao agravo – passou a ser requerido na própria peça do 

agravo de instrumento, diminuindo a quantidade de peças que eram feitas e enviadas ao 

Tribunal.  

Não obstante, com o tempo ficou nitidamente demonstrado o real problema não 

solucionado pela Lei n. 9.139/95: permitir a utilização do agravo de instrumento para toda e 

qualquer decisão interlocutória gerava grandes prejuízos relativos à celeridade e à eficiência 

da tutela jurisdicional, já que o processo muitas vezes era soterrado com simultâneos e 

																																																								
37 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 8ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 604.	
38 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Execução forçada, processo nos 
tribunais, recursos e direito intertemporal -  vol. III. 48ª edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016, p. 1035. 
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ilimitados recursos, congestionando a máquina estatal39. O efeito protelatório, dessa forma, 

tinha passe livre na terra do recurso de agravo de instrumento criado pela redação original do 

Código de 1973.  

Neste cenário, o Código de Processo Civil foi novamente remendado, com novas 

modificações trazidas com o advento da Lei n. 10.325/2001, que trouxe hipóteses obrigatórias 

de incidência do agravo retido: decisões (i) proferidas na audiência de instrução e julgamento 

e (ii) posteriormente à sentença, salvo nos casos de dano de difícil e de incerta reparação, (iii) 

de inadmissão da apelação e (iv) relativas aos efeitos em que a apelação é recebida, conforme 

redação do art. 523, § 4º. Além disso, se antes apenas o agravo retido era isento de custas, 

com esta mudança, o agravo em geral independeria de preparo e de custas postais 40.  

A Lei de 11.187/2005, por sua vez, trouxe mais alterações ao recurso de agravo. Com 

a mudança, o agravo retido seria o recurso principal e o agravo de instrumento seria utilizado 

apenas em casos de decisões que pudessem gerar à parte lesão grave e de difícil reparação, 

bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação 

é recebida, quando será admitida a sua interposição por instrumento, nos termos do reformado 

art. 522. Além do mais, seria possível converter o agravo retido em agravo de instrumento, 

quando fosse verificado o preenchimento dos requisitos de admissão deste último recurso.  

Ocorre que, com a mudança, o legislador optou por restringir a incidência de um 

recurso, de forma não tão estratégica, por meio de um conceito extremamente aberto, qual 

seja “casos de decisões que pudessem gerar à parte lesão grave e de difícil reparação”. Ora, 

pode ser considerado extremamente fácil para um advogado minimamente instruído utilizar 

da argumentação para encaixar a maioria dos casos neste conceito indeterminado 41. Neste 

aspecto, o que determinava o que era caso de lesão grave e de difícil reparação era a lógica 

argumentativa de qualquer advogado minimamente criativo.  

Ainda, diante da sistemática antiga, era muito mais estratégico para o advogado 

recorrer por meio do agravo de instrumento, que tinha o condão de permitir a análise imediata 
																																																								
39 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Execução forçada, processo nos 
tribunais, recursos e direito intertemporal -  vol. III. 48ª edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016, p. 1036.	
40 BRASIL, Lei nº 10.352, 26 de dezembro de 2001. Brasília, DF. “Art. 544, §2º: a petição de agravo será 
dirigida à presidência do tribunal de origem, não dependendo do pagamento de custas e despesas postais. O 
agravado será intimado, de imediato, para no prazo de 10 (dez) dias oferecer resposta, podendo instruí-la com 
cópias das peças que entender conveniente. Em seguida, subirá o agravo ao tribunal superior, onde será 
processado na forma regimental.” 
41 “Assim, cabia agravo de instrumento da decisão que concedesse provimento de urgência, da que indeferisse 
uma intervenção de terceiros, da que tratasse da competência do juízo, da que indeferisse parcialmente a petição 
inicial, da que resolvesse parcialmente o mérito, da que excluísse um litisconsorte e de tantas outras assim 
consideradas pela jurisprudência DIDIER, Fredie Jr; CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual 
Civil – Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais – vol. III. 13ª edição. Salvador: 
Ed. JusPodivm, 2016, p. 205. 
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da questão incidental, do que esperar até o fim da fase de conhecimento para que o Tribunal 

apreciasse a questão por meio do agravo retido. Diante da opção de converter o agravo de 

instrumento em retido, sem maiores implicações, os advogados poderiam recorrer 

imediatamente e o máximo que iria acontecer era a sua conversão em retido 42. 

Desta maneira, a tentativa de frear a recorribilidade exacerbada e irrestrita das 

interlocutórias, que já tinha sido objeto de reformas em 1995 e em 2001, se mostrou 

novamente infrutífera com as mudanças feitas em 2005. Diante da abertura trazida pela 

alteração de 2005, o judiciário foi soterrado com inúmeros recursos de agravo 43.   

Portanto, a sistemática do recurso de agravo de instrumento foi objeto de regulação 

por meio de diversas técnicas legislativas. Em 1939, foi tratada por meio de hipóteses 

expressamente previstas em lei, que geraram a incidência do uso de sucedâneos nas situações 

em que o legislador, na frustrada tentativa de prever as necessidades da sociedade, foi omisso 

em certos casos. Em 1973, o Código de Processo Civil tentou o outro extremo permitindo a 

utilização do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, sem qualquer restrição. 

Com o tempo, surgiram problemas relacionados à eficiência e à morosidade do judiciário, 

problemas estes que tentaram ser resolvidos com as minirreformas de 2001 e 2005, que 

voltaram a restringir (ainda que de forma ineficaz) as hipóteses de utilização do agravo de 

instrumento.  

Neste contexto, foi elaborado o Código de Processo Civil de 2015, que na busca pela 

celeridade e duração razoável do processo, além de tentar solucionar os problemas do Código 

de Processo Civil de 1973, retornou à essência do Código de Processo Civil de 1939 ao prever 

hipóteses expressamente elencadas em lei por meio de um rol taxativo.  

Já no seu anteprojeto, segundo o doutrinador Cândido Rangel Dinamarco44, foi 

sugerido por juristas restringir o cabimento do agravo de instrumento em apenas quatro 

hipóteses de decisões interlocutórias: que versassem sobre tutelas de urgência ou de 

evidencia; que versassem sobre o mérito da causa; proferidas na fase de cumprimento de 

sentença ou no processo de execução e em outros casos expressamente referidos no 

																																																								
42 SICA, Heitor Vitor Mendonça. Recorribilidade das interlocutórias e sistema de preclusões no Novo CPC – 
primeiras impressões. GenJurídico, 2016. Disponível em < http://genjuridico.com.br/2016/04/07/recorribilidade-
das-interlocutorias-e-sistema-de-preclusoes-no-novo-cpc-primeiras-impressoes/> acessado em 12/10/2017.  
43 “E o agravo de instrumento realmente disseminou-se, qual praga incontrolável, contra todo e qualquer ato de 
primeiro grau. A parte desfavorecida pela decisão do juízo de primeiro grau preferia tentar a suspensão da 
eficácia da decisão agravada, apostando no sucesso perante o órgão judiciário de segundo grau, em lugar de se 
conformar ou optar pelo agravo retido.” ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 8ª edição. São Paulo – Editora 
Revista dos Tribunais, 2016, p. 605.	
44 DINAMARCO, Rangel Cândido. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª Edição. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2016, p. 57. 
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anteprojeto ou na Lei. As outras questões não seriam abarcadas pelo instituto da preclusão, 

sendo atacáveis em preliminar de apelação ou em contrarrazões, nos termos do art. 929 do 

projeto 45.  

Ocorre que o anteprojeto do Código de Processo Civil de 2015 sofreu algumas 

alterações durante a tramitação legislativa no Congresso Nacional, que restou por alargar as 

hipóteses de incidência do agravo de instrumento de quatro para onze situações, ressalvados 

os casos expressamente previstos em lei e nas fases de liquidação de sentença ou de 

cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, nos termos 

do parágrafo único do art. 1.015. Além dos casos expressamente dispostos que são abarcados 

pela preclusão, as demais questões incidentais poderiam, de forma semelhante ao anteprojeto, 

ser atacadas por meio de preliminar de apelação ou nas contrarrazões de apelação.  

Diante dessa contextualização, já passado um ano da vigência do Novo Código de 

Processo Civil de 2015, resta analisar como foi sistematizada a aplicabilidade deste recurso, 

no que tange a seus efeitos, como a doutrina e a jurisprudência estão interpretando a (não tão 

nova) tentativa de restringir as hipóteses por meio de um rol taxativo e se, assim como 

aconteceu no passado, foi detectado problemas na aplicação do rol taxativo do art. 1.015 do 

Novo Código de Processo Civil de 2015.  

Portanto, deve ser levado em conta que o problema não é novo, conforme exposto, de 

maneira que cabe, neste momento, analisar se a história já vivida em 1939 irá se repetir em 

pleno ano de 2017. E se teremos aprendido com os erros do passado.   

																																																								
45 SENADO FEDERAL. Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil. Brasília, 2010. Disponível em: 
<https://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf> acessado em 11.10.2017. 
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2.2. A RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS E SEUS EFEITOS 

NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

 

Com o advento do Novo Código de Processo Civil, em 2015, as decisões 

interlocutórias – aquelas que não se encaixam no conceito de sentenças – são desafiadas de 

duas formas diferentes: se a decisão estiver no rol de hipóteses do art. 1.015, ou em casos 

expressamente previstos em lei federal, cabe agravo de instrumento. Caso contrário, a parte 

deve esperar até o fim da fase de conhecimento para suscitar essas questões, que não são 

cobertas pela preclusão imediata46, em preliminar de apelação ou de contrarrazões de 

apelação, eventualmente interposta contra sentença, nos termos do art. 1.009, § 1º da Lei.  

Sobre esta distinção, Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha47 classificam 

as decisões interlocutórias em dois tipos: as decisões interlocutórias agraváveis, sendo estas 

previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015, e as decisões interlocutórias não 

agraváveis, hipótese prevista no art. 1.009, § 1º do mesmo diploma legal. É certo que a grande 

diferença entre as duas modalidades se relaciona com o momento da preclusão: enquanto as 

primeiras sofrem preclusão imediata se não agravadas, as últimas sofrem um adiamento48 da 

preclusão, que por força da lei, não precluem imediatamente, até o momento em que devem 

ser suscitadas na apelação. De forma mais simplificada, as primeiras são recorríveis de 

imediato, e as últimas não.  

Inicialmente, percebe-se facilmente que apesar do Código ter excluído o agravo retido 

do seu texto, alguma parte de sua essência (mesmo que mínima) permanece através do 

sistema não-preclusivo das interlocutórias agraváveis em sede de apelação, quando dispõe que 

o questionamento irá ser apreciado pelo Tribunal não imediatamente, mas no momento em 

que a apelação for apreciada, de forma similar com o momento em que era analisado o agora 

inexistente agravo retido.  

Contudo, também há entendimentos que esse sistema se distancia e muito do antigo 

agravo retido, já que, atualmente, a parte não precisa se manifestar acerca de um eventual 

interesse em atacar uma decisão interlocutória por meio de apelação. Ela pode fazê-lo, se bem 

entender, no momento oportuno, sem prévio anúncio, pois a própria lei garante o efeito não 
																																																								
46 DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil – Meios de 
Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais – vol. III. 13ª edição. Salvador: Ed. JusPodivm, 
2016, p. 165. 
47 DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil – Meios de 
Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais – vol. III. 13ª edição. Salvador: Ed. JusPodivm, 
2016, p. 206. 
48 ARAÚJO, José Henrique Mouta. A Recorribilidade das Interlocutórias no Novo CPC: Variações Sobre o 
Tema - vol. 251. Revista dos Tribunais Online, 2016, p. 207-228. Jan. 2016. 
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preclusivo imediato dessas questões no processo49. Assim, se a parte entender interessante 

suscitar uma questão no momento da apelação, seja por motivos estratégicos ou de 

conveniência, não poderá ser prejudicada por eventual alegação de não ter demonstrado esse 

interesse na fase de conhecimento50.  

Não obstante, é importante salientar, uma observação vital para a análise do tema: é 

equivocado afirmar que as decisões interlocutórias impugnáveis por meio da sistemática do 

art. 1.009, § 1º não sofrem preclusão 51. De fato, apesar de não sofrerem a preclusão imediata, 

se não atacadas no momento oportuno da apelação ou nas contrarrazões também sofrerão 

preclusão. Ora, de forma contrária, o princípio da segurança jurídica não vingaria, já que a 

questão poderia ser suscitada eternamente no decorrer das fases do processo.  

Também é possível inferir que a regra bebe na fonte do princípio da irrecorribilidade 

em separado das interlocutórias 52, já aplicado no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, 

regrando que as decisões incidentais devem ser questionadas no momento da apreciação do 

recurso inominado. Assim como o processo dos Juizados Especiais Cíveis homenageia a 

oralidade e celeridade, o Código de Processo Civil de 2015 busca aperfeiçoar a eficácia do 

princípio da duração razoável do processo por meio de sistemática semelhante.  

Mais a mais, o ponto é: de qualquer forma a parte poderá, se quiser, recorrer de uma 

decisão interlocutória 53. Ou imediatamente por meio de agravo de instrumento, se dentro do 

rol legal, ou por meio de preliminar de apelação ou  nas contrarrazões. Neste sentido, é 

equivocado afirmar que há decisões interlocutórias irrecorríveis no regime trazido pelo 

Código de Processo Civil de 2015. A grande diferença trazida pela lei se dá em relação ao 

momento da impugnação – imediato ou após a sentença -, mas não há dúvidas que as partes 

sempre terão oportunidade de fazê-lo. 

																																																								
49 SICA, Heitor Vitor Mendonça. Recorribilidade das interlocutórias e sistema de preclusões no Novo CPC – 
primeiras impressões. GenJurídico, 2016. Disponível em < http://genjuridico.com.br/2016/04/07/recorribilidade-
das-interlocutorias-e-sistema-de-preclusoes-no-novo-cpc-primeiras-impressoes/> acessado em 12/10/2017. 
50 DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil – Meios de 
Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais – vol. III. 13ª edição. Salvador: Ed. JusPodivm, 
2016, p. 167. 
51 DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil – Meios de 
Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais – vol. III. 13ª edição. Salvador: Ed. JusPodivm, 
2016, p. 165.	
52 “Com isso, ao limitar a recorribilidade das decisões interlocutórias em separado a hipóteses taxativas (art. 
1.015, CPC), o novo processo civil brasileiro procura acentuar a oralidade do procedimento comum, 
aproximando-se da regra da “final decision” do direito estadunidense (pela qual apenas a sentença final é 
apelável, nada obstante as várias execoes existentes, cuja proximidade com o processo civil romano clássico é 
notória.” MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo 
Civil Comentado. 1ª edição. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015. P. 940. 
53 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Execução forçada, processo nos 
tribunais, recursos e direito intertemporal -  vol. III. 48ª edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016, p. 1038.	
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Dentro dos preceitos do art. 1.009, §1º do Código de Processo Civil de 2015, o recurso 

de apelação passa a desenvolver mais de uma atribuição, de forma simultânea: de recurso 

cabível contra sentença e de recurso cabível contra decisão interlocutória, na mesma peça, 

sendo que o mesmo cenário é possível quando das contrarrazões de apelação. Diante deste 

fato, a doutrina exprime alguns efeitos complementares que surgem tanto nas apelações e nas 

contrarrazões que possuem esta dupla finalidade.  

A priori, da própria leitura da norma entende-se que a opção pelo recurso de decisões 

interlocutórias não agraváveis não se limita ao sucumbente do processo na fase de 

conhecimento, caso venha a apelar. O próprio texto garante a oportunidade de a parte vencida 

revolver questões incidentais que lhe foram prejudiciais54 em preliminar de contrarrazões, se 

assim achar interessante. 

Parte da doutrina55 56 entende que o recurso daquele que venceu na fase de 

conhecimento, quando dentro da peça de contrarrazões, é subordinado, pois se entende que as 

questões trazidas em preliminar de contrarrazões apenas serão apreciadas se a apelação do 

vencido for provida. A título de exemplo, se a parte que tiver apelado não tiver impugnado 

especificamente a sentença, pelo princípio da dialeticidade, o recurso sequer será conhecido.  

Por via de consequência, as contrarrazões perderão seu objeto e, assim, o recurso embutido na 

peça que trata de uma decisão interlocutória também não será apreciado.  

Por este mesmo motivo, doutrinadores como Humberto Theodoro Jr.57 entendem que o 

recurso será condicionado, pois, diante da falta de apelação, o vencedor não terá interesse em 

tratar de questões incidentais do processo, pois saiu-se vencedor em todas as suas pretensões, 

que somente seriam alteradas com o advento de reforma ou anulação da sentença de primeiro 

grau.  

																																																								
54Apesar do código não afirmar expressamente, pode ser entendido pela leitura sistemática de seu texto que o 
vencedor, quando estiver usando da preliminar de contrarrazões para atacar alguma decisão interlocutória não 
agravável, deve mostrar seu interesse recursal, demonstrando que tal decisão, quando prolatada, lhe prejudicou 
de alguma forma. Caso contrário, o recurso perde sua razão de ser e, consequentemente, seu objeto. Em outras 
palavras, a impugnação de uma decisão interlocutória neste momento não deve ser apreciada se for percetível 
que, no fim, tal decisão não gerou nenhum efeito negativo (sucumbência) para a parte.  
55 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Execução forçada, processo nos 
tribunais, recursos e direito intertemporal -  vol. III. 48ª edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016, p.  1039. 
56 CUNHA, Leonardo Carneiro da; DIDIER JÚNIOR, Fredie. Apelação contra decisão interlocutória não 
agravável: a apelação do vencido e a apelação subordinada do vencedor. In: Revista Thesis Juris – vol. IV, nº I. 
São Paulo, p. 173-185, Janeiro/Junho 2015. 
57 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Execução forçada, processo nos 
tribunais, recursos e direito intertemporal -  vol. III. 48ª edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016, p. 1039.	
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Contudo, o mesmo doutrinador e outros juristas58 59 entendem existir casos em que o 

interesse recursal do vencedor subsiste mesmo na ausência de apelação. De fato, apesar das 

contrarrazões, dentro dessas condições, aglutinarem dois objetivos em uma só peça, em 

diversos casos o vencedor pode querer que uma decisão interlocutória mude, mesmo que esta 

não altere o resultado final do processo, como, por exemplo, diante de uma multa ou rejeição 

na impugnação ao valor da causa 60.   

Realmente, o recurso existente dentro da peça de contrarrazões possui, na verdade, 

papel autônomo. Entender apenas pelo efeito subordinado e condicionado do recurso é o 

mesmo que entender que a parte não possui oportunidade de recorrer dessas questões em 

momento algum, o que viola flagrantemente o princípio constitucional do duplo grau de 

constitucionalidade: se o interesse da parte vencedora subsistir mesmo diante do não 

conhecimento da apelação, a questão interlocutória atacada possui independência e deve ser 

analisada como qualquer outro recurso. Além do mais, este efeito condicionado e subordinado 

não é expressamente mencionado em momento algum na lei. Dela, apenas infere-se um fato: a 

parte vencedora pode recorrer das interlocutórias nas contrarrazões.  

Entender de forma absoluta pelo condicionamento deste recurso à apelação do 

vencido, por via de consequência, dá aso ao manejo do Mandado de Segurança, para garantir 

o direito líquido e certo ao duplo grau de jurisdição, diante do tolhimento da via ordinária.  

De outro giro, a recorribilidade das decisões interlocutórias por meio do agravo de 

instrumento, estabelecido no art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015, ao contrário da 

primeira modalidade, é dotada do efeito preclusivo imediato: se não impugnada no prazo de 

15 (quinze) dias da sua publicação, não poderá ser questionada posteriormente. Ou seja, se a 

parte não impugna alguma hipótese expressa no rol previsto na lei dentro do prazo, perde a 

oportunidade de se manifestar posteriormente sobre a questão em grau de apelação.  

Cabe estressar que nas fases de liquidação e cumprimento de sentença e no processo 

de execução, as decisões interlocutórias apenas podem ser agravadas por instrumento – não há 
																																																								
58 SICA, Heitor Vitor Mendonça. Recorribilidade das interlocutórias e sistema de preclusões no Novo CPC – 
primeiras impressões. GenJurídico, 2016. Disponível em < http://genjuridico.com.br/2016/04/07/recorribilidade-
das-interlocutorias-e-sistema-de-preclusoes-no-novo-cpc-primeiras-impressoes/> acessado em 12/10/2017. 
59 DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil – Meios de 
Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais – vol. III. 13ª edição. Salvador: Ed. JusPodivm, 
2016, p. 170. 
60 Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha exploram estas hipóteses em seu livro “Curso de Direito 
Processual Civil – Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais”, p. 170-171, 2016. 
Para os autores, tais hipóteses não servem para ilustrar a crítica ao efeito subordinado do recurso do art. 1.009, § 
1º do CPC/15 pois, enquanto a multa poderá ser impugnada por meio do agravo de instrumento, com fulcro no 
art. 1.015, II, a impugnação ao valor da causa deverá ser feita por meio de apelação, com fulcro no art. 1.009 e 
art. 1.009, § 1º, por se tratar de uma decisão interlocutória (no momento da rejeição) e de um capítulo da 
sentença, quando fixa a verba honorária.  
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a sistemática do art. 1.009, § 1º 61 nestes casos. Portanto, a parte que não atacar qualquer 

decisão interlocutória no momento oportuno, se nestas fases processuais ou no processo de 

execução, perderão a chance de se manifestar, mesmo que em sede de apelação.  

O agravo de instrumento, na esteira do que preconiza o art. 995 do Código de Processo 

Civil de 2015, não possui efeito suspensivo ope legis, ou seja, derivado da lei, mas apenas ope 

judicis – condicionado à apreciação do julgador. Em regra, assim como a grande parte dos 

recursos, o recurso de agravo de instrumento não freará os efeitos da decisão recorrida. Não 

obstante, a própria lei atribuiu a possibilidade de a parte requerer o efeito suspensivo ao 

relator, nos termos do art. 1.019, I do mesmo diploma legal.  

Para tanto, deve ser demonstrado pelo recorrente o fumus boni iuris e o periculum in 

mora – probabilidade do direito e possibilidade de a decisão recorrida gerar risco de grave 

dano à parte. E ao relator, cabe analisar se a decisão proferida no caso concreto realmente 

merece ser suspensa enquanto não for analisado o mérito do agravo de instrumento.  

De qualquer maneira, ressalvada a hipótese da obtenção do efeito suspensivo por meio 

do requerimento do recorrente ao relator, o recurso de agravo de instrumento, em regra, 

apenas possui efeito devolutivo 63, assim como todos os recursos, conforme preconiza o art. 

1.01364 do Código. Sobre o tema, asseveram Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da 

Cunha65: “O efeito devolutivo é comum a todos os recursos. É da essência do recurso 

provocar o reexame da decisão – e isso que caracteriza a devolução.”. 

Já a teoria da causa madura possui previsão no próprio Código de Processo Civil, 

conforme dispõe o art. 1.013, § 3º da Lei: se o processo estiver em condições de imediato 

julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando reformar sentença que não 

resolveu o mérito, decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites 

do pedido ou da causa de pedir, constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese 

																																																								
61 BRASIL, Lei nº 13.105, 16 de março de 2015. Código de Processo Civil, Brasília, DF. “Art. 1.009.  Da 
sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não 
comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de 
apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.”. 
63 “A essência do efeito devolutivo, relativamente aos meios previstos no art. 994, localiza-se na remessa ao 
conhecimento do mesmo ou de outro órgão judiciário da matéria julgada e impugnada e, sob algumas condições, 
passível de ser julgada no órgão a quo. As questões subordinadas à iniciativa das partes observam, assim, o 
tradicional aforismo tantum devolutum quantum appelatum. Embora o brocardo aluda à apelação, a diretriz se 
aplica a quaisquer recursos.” ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 8ª edição. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2016, p. 281.  
64 Não obstante esta norma tratar do recurso de apelação, Fredie Didier Júnior (2016, p.142) entende que esta 
norma é aplicável de forma geral a todos os recursos do Código de Processo Civil de 2015, onde couber.  
65 DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil – Meios de 
Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais – vol. III. 13ª edição. Salvador: Ed. JusPodivm, 
2016, p. 142. 
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em que poderá julgá-lo e por fim, decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação, 

nos exatos termos dos incisos I,II,III e IV do mesmo artigo 66.  

Ocorre que tal dispositivo trata expressamente apenas do recurso de apelação 67. Deste 

modo, pode ser entendido que tais preceitos são aplicáveis apenas ao caso da apelação, e não 

aos outros recursos, mais especificamente, pode ser entendido que a teoria da causa madura 

não se aplica ao agravo de instrumento.  

O tema é objeto de debate na doutrina desde a vigência do Código de Processo Civil 

de 1973, que apresentava a mesma situação 68. Atualmente, doutrinadores como Fredie Didier 

Júnior, Leonardo Carneiro da Cunha70 e Araken de Assis71, entendem que a ampliação do 

efeito devolutivo, por meio da utilização da teoria da causa madura, também se aplica ao 

agravo de instrumento.  

Na carona do entendimento majoritário da doutrina, o Superior Tribunal de Justiça72 se 

manifestou no Recurso Especial nº 1.215.368/ES 73, julgado em junho de 2016 e publicado no 

																																																								
66 “Vale dizer: as causas que admitem a aplicação do art. 1.013, § 3º, CPC, são as causas maduras: os seus 
incisos são apenas exemplos. Causa madura é aquela cujo processo já se encontra com todas as alegações 
necessárias feitas e todas as provas admissíveis colhidas. Assim, o que realmente interessa para a aplicação do 
art. 1.013, § 3º, CPC, é que a causa comporte imediato julgamento pelo tribunal – por já se encontrar 
devidamente instruída”. MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. 
Código de Processo Civil Comentado. 1ª edição. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 944. 
67 BRASIL, Lei nº 13.105, 16 de março de 2015. Código de Processo Civil, Brasília, DF. “Art. 1.013.  A 
apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.” 
68 BECKER, Rodrigo; TRIGUEIRO, Victor. A teoria da Causa Madura no Agravo de Instrumento – sobre 
importante julgado do Superior Tribunal de Justiça. Jota, 2017. Disponível em: < 
https://jota.info/colunas/coluna-cpc-nos-tribunais/a-teoria-da-causa-madura-no-agravo-de-instrumento-
24022017> acessado em 13/10/17. 
70 “Destaque-se particularmente a aplicação ao agravo de instrumento do §3 º do art. 1.013 do CPC. Assim, se, 
por exemplo, a decisão agravada não está devidamente fundamentada, o tribunal pode suprir o vício [...].” 
DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil – Meios de 
Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais – vol. III. 13ª edição o. Salvador: Ed. JusPodivm, 
2016, p.242. 
71 “Aplica-se ao agravo de instrumento, ainda, o art. 1.013, §3º, I, observando os respectivos pressupostos. [...]. 
Por exemplo: o autor agrava da decisão que indeferiu a tutela provisória antecipada e o órgão ad quem, 
reconhecendo a prescrição ou decadência, julga extinta a demanda (art. 487, II, c/c parágrafo único)” ASSIS, 
Araken de. Manual dos Recursos. 8ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 654. 
72 Tribunais locais também aplicam tal técnica: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO 
INTERLOCUTÓRIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 93, INCISO IX, DA 
CF⁄1988 - TEORIA DA CAUSA MADURA - APLICABILIDADE AO RECURSO DE AGRAVO DE 
INSTRUMENTO - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS - FILHO DO EXECUTADO - 
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - MERO DETENTOR - ADJUDICAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE 
- INTELIGÊNCIA DO ART. 1.048 DO CPC - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO 
PROVIDO. 1. O magistrado tem o dever de fundamentar suas decisões, externando os elementos concretos de 
sua convicção, até mesmo para que seja possível o seu controle ou impugnação, sob pena de violação ao art. 93, 
inciso IX, da CF⁄1988. 2. Tendo a decisão agravada se omitido quanto a necessária fundamentação, deve a 
mesma ser declarada nula. Contudo, urge salientar que é aplicável ao recurso de Agravo de Instrumento a Teoria 
da Causa Madura, prevista no art. 515, § 3º do CPC, e em conformidade com a jurisprudência do STJ e os 
princípios constitucionais da economia processual e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF), 
circunstância em que se faz mister o julgamento do mérito recursal. [...] (TJ-ES - AI: 00221034220148080024, 
Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 13/10/2014, QUARTA CÂMARA 
CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2014) “. 
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Informativo 590 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a teoria da causa madura 

se aplica ao recurso de agravo de instrumento, posto que o uso da técnica no caso concreto 

(ação de improbidade com decisão cautelar de indisponibilidade de bens) não prejudicava o 

contraditório e a ampla defesa, pois as partes poderiam produzir provas no decorrer do 

processo 74.  

De forma acertada decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Assim como já era 

entendido pela doutrina, a não aplicação do efeito devolutivo em sua totalidade no que tange o 

recurso de agravo de instrumento apenas prejudicaria a prestação da tutela jurisdicional dentro 

de um prazo razoável, violando o princípio da celeridade e economia processual. Se o caso 

comportar a utilização da teoria da causa madura ao agravo de instrumento, sem que isto 

cause prejuízo à ampla defesa e contraditório, não há maiores razões para não o fazer, já que a 

medida encurta o tempo do processo, que atualmente, já é bem demorado.  

Em conclusão, foi visto que as decisões interlocutórias são recorríveis em dois 

momentos: se constam do rol do art. 1.015, são agraváveis de imediato. Caso contrário, são 

recorríveis no momento da apelação ou contrarrazões, com fulcro no art. 1.009, §1º do 

Código de Processo Civil de 2015. Quanto aos efeitos do agravo de instrumento, foi 

demonstrado que possui apenas efeito devolutivo, sem prejuízo da possibilidade do 

requerimento do efeito suspensivo ope judicis, que será analisado pelo relator do recurso. Por 

fim, foi analisada a profundidade da aplicação do efeito devolutivo no agravo de instrumento, 

que, segundo a doutrina e a jurisprudência recente, deve ser aplicado em sua totalidade, 

possibilitando, portanto, a utilização da teoria da causa madura em sede de agravo de 

instrumento.   

																																																																																																																																																																													
73 Transcrição de parte inicial da ementa: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. DEFERIMENTO DE LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. VÍCIO DE 
FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 515, § 3º, 
CPC). APLICABILIDADE.” (STJ: REsp 1.215.368-ES, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 1/6/2016, DJe 
19/9/2016 – Info 580) 
74 Trata-se de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Espirito Santo contra agentes que 
supostamente praticaram diversos atos irregulares de licitação superfaturada de medicamentos hospitalares na 
Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. Após requerimento do parquet, o juízo de 1º grau concedeu a 
indisponibilidade de bens dos réus, decisão esta que foi objeto de agravo de instrumento por ausência de 
fundamentação e não comprovação do periculum in mora. O Tribunal de 2ª instância reconheceu a nulidade da 
decisão de 1º grau, contudo, usou da teoria da causa madura para fundamentar a aplicação da medida de 
indisponibilidade de bens dos réus, conhecendo, porém, rejeitando o recurso, que foi submetido à apreciação do 
Superior Tribunal de Justiça.		
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3. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO NOVO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL  

 

O Código de Processo Civil de 2015 optou por utilizar uma técnica similar ao que foi 

feito no Código de Processo Civil de 1939, ao elencar as hipóteses de incidência do agravo de 

instrumento por meio do rol taxativo do art. 1.015 da lei. A norma prescreve que cabe agravo 

de instrumento contra as decisões interlocutórias ali previstas, assim, se afastando do sistema 

antes utilizado em 1973. 

Cabe destacar que estas hipóteses legais podem ser atacas imediatamente, já que 

sofrem preclusão imediata caso não sejam impugnadas no prazo oportuno, que no caso do 

agravo de instrumento, é de 15 (quinze) dias úteis.  

Portanto, neste primeiro momento, as hipóteses previstas na lei serão analisadas 

brevemente, para, posteriormente, travar discussões mais profundas sobre certos casos 

emblemáticos que despontam na comunidade jurídica.   
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3.1. HIPÓTESES LEGAIS 

	

O inciso I do art. 1.015 prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisões 

interlocutórias que versem sobre tutela provisória. Neste caso, o legislador trata dos institutos 

previstos no art. 294 do mesmo diploma legal: a tutela provisória pode ser de urgência ou 

evidência.  Certos juristas75 entendem que é cabível o agravo de instrumento contra qualquer 

decisão que verse sobre tutela provisória, podendo ela revogar, modificar, conceder ou rejeitar 

o pedido de tutela, nos termos do art. 298, já outros autores76 entendem que cabe agravo de 

instrumento contra decisão que defere ou indefere, no todo ou em parte, a medida provisória.  

O fato é que a lei não faz restrições aos tipos de decisões agraváveis nesta hipótese. Se 

versam sobre tutela provisória, são agraváveis. E a razão do legislador escolher estas como 

recorríveis de imediato se dá devido ao fato de que as tutelas provisórias, por natureza, são 

medidas urgentes que são requeridas em casos em que a espera pela sentença pode causar 

perigo de lesão ao direito da parte, motivo pelo qual o agravo de instrumento é a modalidade 

de recurso aplicável às interlocutórias e, de modo mais célere, permite a imediata devolução 

da matéria ao Tribunal78.  

O inciso II do art. 1.01579 dispõe que cabe agravo de instrumento contra decisões 

interlocutórias de mérito.  

O mérito do processo80 pode ser cindido e julgado antes da prolação da sentença81 

conforme dispõe o art. 356 do Código de Processo Civil de 2015. Nesses casos em que ocorre 

julgamento antecipado do mérito83 cabe agravo de instrumento, conforme bem expressa o art. 

356, § 5º da Lei. Também cabe agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, II, contra 

																																																								
75 DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil – Meios de 
Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais – vol. III. 13ª edição. Salvador: Ed. JusPodivm, 
2016, p. 212. 
76 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Execução forçada, processo nos 
tribunais, recursos e direito intertemporal -  vol. III. 48ª edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016, p. 1040.	
78 Enunciado 29 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “É agravável o pronunciamento judicial que 
postergar a análise do pedido de tutela provisória ou condicionar sua apreciação ao pagamento de custas ou a 
qualquer outra exigência.” 
79 Enunciado 611 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “Na hipótese de decisão parcial com 
fundamento no art. 485 ou no art. 487, as questões exclusivamente a ela relacionadas e resolvidas anteriormente, 
quando não recorríveis de imediato, devem ser impugnadas em preliminar do agravo de instrumento ou nas 
contrarrazões.” 
80 Alexandre Câmara (2017, p. 528) entende que o termo legal “mérito do processo” se relaciona, na verdade, ao 
mérito da causa.  
81 Enunciado 103 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “A decisão parcial proferida no curso do 
processo com fundamento no art. 487, I, sujeita-se a recurso de agravo de instrumento.”  
83 Enunciado 177 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “A decisão interlocutória que julga procedente 
o pedido para condenar o réu a prestar contas, por ser de mérito, é recorrível por agravo de instrumento.” 
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decisão de improcedência liminar de um pedido, quando na existência de mais de um, 

conforme prevê o art. 332, I do Código de Processo Civil de 2015. Neste caso, o juiz irá julgar 

apenas uma parte da demanda, enquanto o resto seguirá. Entende-se que cabe também agravo 

de instrumento do despacho de saneamento que analisa e rejeita algum dos pedidos em casos 

de prescrição e decadência84. 

Neste caso, o cabimento do agravo de instrumento tem razão de ser pelo fato de que as 

decisões que julgam parcialmente o mérito não põem fim à fase de conhecimento do 

processo: as outras questões não resolvidas seguirão na marcha processual até o momento da 

sentença. Se estas decisões parciais de mérito não põem fim à fase de conhecimento, não são 

sentença, mas decisões interlocutórias, que, devido ao crivo do legislador, poderão se 

submeter à análise imediata do Tribunal ad quem.   

O inciso III do art. 1.015 prevê, por sua vez, o cabimento do agravo de instrumento 

contra decisões interlocutórias que versem sobre rejeição da alegação de convenção de 

arbitragem. A alegação de convenção de arbitragem, por sua vez, deve ser feita pelo réu no 

momento da contestação, como versa o art. 337, X da Lei, indicando que as partes, por 

exemplo, elegeram uma câmara de arbitragem para tratar da controvérsia. Da decisão que não 

aceitar a alegação feita, cabe agravo de instrumento. A lei corretamente faz relação apenas à 

decisão de rejeição da alegação de convenção de arbitragem, pois aquela que recebe esta 

preliminar terá natureza de sentença que extingue o processo sem resolução do mérito 85 – 

sentença terminativa -, nos termos do art. 485, VII, que é atacável por meio da apelação 86.  

Cabe também agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre o 

incidente de desconsideração de personalidade jurídica, nos termos do art. 1.015, IV do 

Código de Processo Civil de 2015. Entende-se que este artigo trata, claramente, tanto da 

decisão que rejeita ou que acolhe o incidente. 

 O inciso V do art. 1.015 dispõe caber agravo de instrumento contra decisões 

interlocutórias que versem sobre a rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento 

do pedido de sua revogação. De forma contrária, não cabe agravo de instrumento contra 

decisões que concedam o pedido de gratuidade ou que rejeitem o pedido de sua revogação. 

Estas questões podem ser suscitadas de acordo com o sistema do art. 1.009, §1º, sendo, 

portanto, um equívoco inferir que elas são irrecorríveis.  
																																																								
84 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 8ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 616.  
85 Enunciado 435 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “Cabe agravo de instrumento contra a decisão 
do juiz que, diante do reconhecimento de competência pelo juízo arbitral, se recusar a extinguir o processo 
judicial sem resolução de mérito.”  
86 CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro. 3ª edição. São Paulo: Editora 
Atlas, 2017, p. 528. 
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Já as decisões que deferem parcialmente o pedido de gratuidade, como por exemplo, 

através do deferimento do pagamento das despesas ao final do processo, não estão 

expressamente dispostas na norma. Não obstante, a doutrina87 88 entende que estes são casos 

de rejeição parcial do benefício, sendo, portanto, também agraváveis89.  

O inciso VI do art. 1.015 também admite a interposição do agravo de instrumento para 

desafiar decisões interlocutórias que versem sobre exibição ou posse de documento ou coisa, 

não fazendo distinção entre a decisão que acolhe ou a que rejeita a exibição ou posse.  

Já os incisos VII e VIII do art. 1.015 admitem a interposição do agravo de instrumento 

contra decisões de exclusão de litisconsórcio e rejeição do pedido de limitação do 

litisconsórcio, respectivamente. De outro modo, não é agravável a decisão que rejeita o 

pedido de exclusão de litisconsórcio e a decisão que concede o pedido de limitação, pois não 

são casos abrangidos pela norma. Assim, caberá nessas hipóteses a impugnação por meio de 

preliminar de apelação ou em contrarrazões previstas no art. 1.009, §1º do Código de 

Processo Civil de 201590. 

Por sua vez, o inciso IX admite a interposição do agravo de instrumento contra decisão 

que admita ou inadmita intervenção de terceiros, dentre estas, aquelas previstas no Título III 

do Livro II do Código de Processo Civil de 2015. A razão para tanto é simples: não há sentido 

em esperar até o fim da fase de conhecimento para discutir a decisão que rejeita ou admite um 

terceiro no processo, que tem o poder de influenciar o próprio deslinde da demanda. Seria 

contraproducente postergar tal impugnação para o momento da apelação. Se o terceiro é 

admitido no processo, será inútil discutir isso na apelação. De forma contrária, se ele não é 

admitido, pouco sentido faria discutir a não participação de terceiro no processo, quando já 

houve sentença 91.  

O inciso X do art. 1.015 prevê a possibilidade de se recorrer por meio de agravo de 

instrumento da decisão interlocutória que verse sobre concessão, modificação ou revogação 

do efeito suspensivo aos embargos à execução. Os embargos à execução se resumem ao 

																																																								
87 CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro. 3ª edição. São Paulo: Editora 
Atlas, 2017, p. 528. 
88 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 8ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 618. 
89 Enunciado 612 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “Cabe agravo de instrumento contra decisão 
interlocutória que, apreciando pedido de concessão integral da gratuidade da Justiça, defere a redução percentual 
ou o parcelamento de despesas processuais.” 
90 CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro. 3ª edição. São Paulo: Editora 
Atlas, 2017, p. 529. 
91 DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil: Meios de 
Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais – vol. III. 13ª edição. Salvador: Ed. JusPodivm, 
2016, p. 222. 
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instrumento de defesa do réu que está no polo passivo de um processo de execução fundado 

em título extrajudicial.  

Também cabe agravo de instrumento contra decisão que verse sobre a redistribuição 

do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º 92 do Código de Processo Civil de 2015. De 

fato, a regra é que o autor tem o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e o réu de 

provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, 

I e II). Contudo, de acordo com a teoria da carga dinâmica, a lei autoriza que o juiz, diante das 

especificidades do caso concreto, altere o ônus da prova, que poderá recair sobre a parte que 

possui melhores condições de cumprir este encargo ou de obter a prova. Desta decisão que 

versa sobre a redistribuição do ônus da prova, cabe agravo de instrumento, tanto indeferindo 

quanto deferindo a redistribuição.  

Ainda, o inciso XIII do art. 1.015 admite o cabimento do agravo de instrumento contra 

outros casos previstos em lei 93. Esta possibilidade decorre do princípio da taxatividade dos 

recursos: cabe privativamente à União legislar sobre direito processual, nos termos do art. 22, 

I, da Constituição Federal de 1988. Desta maneira, conclui-se que não é possível criar novos 

recursos além daqueles expressamente elencados no art. 994 do Código de Processo Civil e 

em Leis Federais por meio de uso de costumes, analogia, ou outro tipo de interpretação 

integrativa as normas 94 .  

Nestes termos, também se entende que não é possível que as partes convencionem a 

criação de recursos inexistentes em lei federal, sendo esta uma mitigação ao disposto no art. 

19095 do Código de Processo Civil de 2015, que se relativiza para entrar em consonância com 

os preceitos constitucionais já expostos. Este princípio será importante para a análise sobre a 

interpretação extensiva do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil, que será feita em 

capítulo posterior.  

																																																								
92 BRASIL, Lei nº 13.105, 16 de março de 2015. Código de Processo Civil, Brasília, DF. “ Art. 737, § 1º: nos 
casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 
dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 
contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, 
caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”. 
93 Enunciado 154 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “É cabível agravo de instrumento contra ato 
decisório que indefere parcialmente a petição inicial ou a reconvenção.” 
94 DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil: Meios de 
Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais – vol. III. 13ª edição. Salvador: Ed. JusPodivm, 
2016, p. 111. 
95 BRASIL, Lei nº 13.105, 16 de março de 2015. Código de Processo Civil, Brasília, DF. “ Art. 190:  Versando o 
processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças 
no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, 
faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo.”. 
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 Em outras palavras, da leitura do inciso XIII do art. 1.015 conclui-se que apenas a lei 

pode criar casos de cabimento de agravo de instrumento. Além disso, infere-se que o rol do 

cabimento de agravo de instrumento não se limita ao art. 1.015: outras hipóteses podem estar 

espalhadas pelo próprio Código de Processo Civil ou em outras leis federais, como é o 

exemplo do cabimento de agravo de instrumento previsto no parágrafo único do art. 354 do 

Código de Processo Civil de 2015 e do cabimento do agravo de instrumento contra decisão 

que recebe a petição inicial na ação de improbidade administrativa, nos termos do art. 17, §10 

da Lei 8.429/199296.  

 Por fim, o parágrafo único do art. 1.015 admite o cabimento do agravo de instrumento 

contra qualquer decisão interlocutória proferida na fase de liquidação de sentença ou de 

cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Destaca-se 

que, nestes casos, não há o sistema de adiamento da preclusão previsto no art. 1.009, § 1º do 

Código de Processo Civil de 2015: o momento de impugnação é imediato, caso contrário 

ocorrerá a preclusão temporal da possibilidade de interposição de recurso.   

																																																								
96 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 8ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 619.	
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3.2. TAXATIVIDADE DO ART. 1015 E SUA INTERPRETAÇÃO 

 

A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, a doutrina incumbiu-se da 

árdua tarefa de interpretar o art. 1.015 que trata do cabimento do agravo de instrumento. 

Surgiu a grande dúvida acerca da natureza do rol de cabimento do recurso e qual seria a 

interpretação adequada para as hipóteses ali previstas.   

Esta discussão passa longe da trivialidade. O que é enfrentado, no fundo, é se podem 

ser admitidas outras hipóteses de agravo de instrumento não expressamente previstas no art. 

1.015, ou em outros casos expressamente previstos em lei 97, e isso causa uma consequência 

vital: dependendo da resposta, o sistema de preclusão das impugnações das interlocutórias 

muda radicalmente. A preclusão, repare, está intimamente ligada ao direito que a parte tem de 

impugnar uma decisão judicial no momento oportuno. E, via de consequência, este momento 

é o alicerce da segurança jurídica. Contudo, cabe, primeiro, analisar o que os grandes 

doutrinadores brasileiros entendem do assunto.   

Marco Antonio Rodrigues98 e Daniel Assumpcão Alves99 defendem o art. 1.015 traz 

um rol exemplificativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dado que o art. 

1015, VIII admite o cabimento do recurso em outros casos previstos em lei, e não apenas nos 

casos dispostos nos seus incisos.  

Já Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha 100 sustentam que as hipóteses 

de cabimento do agravo de instrumento se apresentam em um rol taxativo, não obstante a 

possibilidade de todas as hipóteses ali previstas admitirem a interpretação extensiva de seus 

tipos. Para os autores, quando a interpretação literal não se adequa ao sistema inserido, deve 

ser utilizada a interpretação extensiva – um dos métodos de interpretação corretiva -, que 

amplia o sentido da norma para abarcar situações que não estão dispostas na literalidade de 

seu texto.  

 Os autores afirmam que no próprio sistema jurídico brasileiro há casos em que normas 

taxativas que admitem interpretação extensiva, como, por exemplo, a lista de serviços 

																																																								
97 Neste momento, cabe alertar que não é somente no art. 1.015 que estão previstos os casos de cabimento de 
agravo de instrumento. O próprio inciso VIII admite a previsão do recurso em outros casos expressos em lei 
federal, como, por exemplo, previsto no art. 100 da lei 11.101/05. Contudo, o foco deste trabalho está nas 
hipóteses previstas no Código de Processo Civil, bem como ilustra o título da monografia.  
98 RODRIGUES, Marco Antonio. Manual dos recursos, ação rescisória e reclamação. 1ª edição. São Paulo: 
editora Atlas, 2017, p. 168.   
99 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 8ª edição. 
Salvador: Editora Juspodivm, 2017, p. 1662.	
100DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil: Meios de 
Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais – vol. III. 13ª edição. Salvador: Ed. JusPodivm, 
2016, p. 209. 
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tributáveis através do ISS, que segundo o STJ pode ser interpretada de forma ampliativa e 

como o caso das hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito que, mesmo contendo 

um rol taxativo de hipóteses de cabimento, admite interpretação extensiva.  

Entende-se que a interpretação extensiva serve como meio de inibir a utilização 

excessiva do mandado de segurança para impugnar decisões não dispostas no rol do art. 1.015 
101. Os juristas, portanto, fazem uso de um argumento consequencialista para demonstrar que 

é melhor se interpretar extensivamente a norma para evitar a sobrecarga dos Tribunais com 

vários mandados de segurança.  

De forma semelhante entendem Marcelo Mazzola 102, Luiz Guilherme Marinoni 103 e 

Alexandre Câmara104. Para os juristas, é incontestável a taxatividade das hipóteses legais de 

cabimento do agravo de instrumento. Não obstante, algumas hipóteses previstas no rol do art. 

1.015 podem ser lidas de forma ampliativa em alguns casos, dada a necessidade de 

interpretação da norma, pela natureza de seu texto. Para os autores, existem casos no art. 

1.015 que exigem a interpretação e compreensão do aplicador do direito, por fazerem uso de 

expressões abertas. Os autores usam o exemplo do art. 1.015, I: cabe agravo de instrumento 

contra decisões que “versem sobre tutelas provisórias”. Da norma, interpreta-se que cabe 

agravo de instrumento, obviamente, contra decisões que indefiram ou defiram a tutela 

provisória.  

José Miguel Garcia Marques também acredita que o rol do art. 1.015 seja taxativo. 

Contudo, o autor defende o uso do mandado de segurança para impugnar as questões não 

previstas expressamente nas hipóteses de agravo de instrumento, e que mereçam análise 

imediata, posto que a análise somente na apelação pode trazer prejuízo à parte 105.  

Já Humberto Theodoro Júnior106 segue posição divergente:  

“A orientação do novo Código de Processo Civil foi diversa, na 
medida em que enumerou um rol taxativo de decisões que serão 
impugnadas por meio de agravo de instrumento. Aquelas que não 

																																																								
101 DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil: Meios de 
Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais – vol. III. 13ª edição. Salvador: Ed. JusPodivm, 
2016, p. 210.	
102 MAZZOLA, Marcelo. Agravo de instrumento e suas restritas hipóteses de cabimento. In: Carlos Roberto 
Jatahy, Diogo Assumpção Rezende de Almeida e Luiz Roberto Ayoub (Coord.). Reflexões sobre o novo código 
de processo civil.  Rio de Janeiro. Editora FGV, 2016, p. 419. 
103 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil 
Comentado. 1ª edição. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 946.  
104 CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro. 3ª edição. São Paulo: Editora 
Atlas, 2017, p. 527. 
105 MEDINA, José Gabriel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 4ª Edição. São Paulo: Revistas 
dos Tribunais, 2016, p. 1399.  
106 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Execução forçada, processo nos 
tribunais, recursos e direito intertemporal -  vol. III. 48ª edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016, p. 1040. 
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constam dessa lista ou de outros dispositivos esparsos do Código 
deverão ser questionadas em sede de preliminar de apelação ou 
contrarrazões de apelação.”  

 

 Daniel Assumpcão Alves107 adverte sobre as consequências de uma interpretação 

extensiva das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento:  

“Mas mesmo essa interpretação mais ampla das hipóteses de 
cabimento do agravo de instrumento tem uma consequência funesta: a 
insegurança jurídica. Basta imaginar uma parte que deixa para 
impugnar a decisão interlocutória na apelação ou contrarrazões e tem 
sua pretensão recursal rejeitada com o fundamento da preclusão 
temporal por não ter agravado de instrumento contra a decisão. Até 
que os tribunais definirem os limites dessa interpretação a insegurança 
jurídica imperará.”. 

 

Leonardo Greco108, Denis Donoso e Serau Júnior109 por sua vez, também defendem a 

taxatividade do rol do art. 1.015. Contudo, diferentemente daqueles que defendem a utilização 

da interpretação ampliativa ou extensiva, os autores sustentam que a taxatividade da norma é 

compatível com uma interpretação restritiva das hipóteses de cabimento de agravo de 

instrumento. 

A jurisprudência dominante dos Tribunas Locais brasileiros também entende110pela 

taxatividade do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015111, além da impossibilidade de 

																																																								
107 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 8ª edição. 
Salvador: Editora Juspodivm, 2017, p. 1661. 
108 “A importância da taxatividade dos recursos, sustentada nesta obra, deverá impedir que se pretenda estender a 
admissibilidade do agravo de instrumento a outras hipóteses não contempladas expressamente na lei”. GREGO, 
Leonardo. Instituições de processo civil: recursos e processos da competência originária dos tribunais – vol. III. 
1ª edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2015, p. 156.  
109 DONOSO, Denis; SERAU JÚNIOR, Marco Aurélio. Manual dos recursos cíveis: teoria e prática. Salvador: 
Editora JusPodivm, 2016, p. 196. 
110 DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI DE 
CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE. Não é possível interpretar o rol do 
art. 1.015 do Código de Processo Civil de forma extensiva por não ser possível, no sistema brasileiro, a criação 
de recurso sem previsão legal. Decisão interlocutória que decreta a revelia não comporta o recurso de agravo de 
instrumento por falta de previsão legal. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJ-DF 20160020408012 
0043261-87.2016.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 08/02/2017, 5ª TURMA 
CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/03/2017 . Pág.: 323/326)	
111 AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - INOBSERVÂNCIA DO ROL TAXATIVO 
DO ARTIGO 1.015 DO CPC DE 2015 - DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL - MANIFESTA 
INADMISSIBILIDADE - PEDIDO DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA - IMPOSSIBILIDADE - NÃO 
CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO IMPROVIDO. - O recurso de Agravo de 
Instrumento é cabível somente em face das hipóteses descritas no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC de 2015, 
não havendo de se falar em interpretação extensiva. Sendo assim, o Agravo interposto em face de decisão que 
não consta da relação categórica deste dispositivo, ou seja, o que não é agravável é manifestamente inadmissível. 
(TJ-MG - AGT: 10000160894309002 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 07/02/2017, Câmaras 
Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2017) 
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utilizar-se da interpretação extensiva para alargar as hipóteses de cabimento do agravo de 

instrumento112.  

Tem-se, portanto, três correntes: aqueles que sustentam que o rol do art. 1.015 é 

meramente exemplificativo, aqueles que defendem que o rol do art. 1.015 é taxativo, mas 

comporta interpretação extensiva de suas hipóteses, e aqueles que acreditam que a norma 

apresenta um rol taxativo, cabendo interpretação restritiva de suas hipóteses, e, em casos 

urgentes, cabe o mandado de segurança.  

Da leitura da norma, não há dúvidas que o art. 1.015 apresente um rol taxativo.  É 

verdade que é admitida a previsão do agravo de instrumento em outras leis federais: o rol do 

art. 1.015 não é exaustivo. Contudo, as hipóteses de cabimento do art. 1.015 são numerus 

clausus. A intenção do legislador foi de claramente tentar limitar o uso do agravo de 

instrumento para impugnar decisões interlocutórias de forma imediata. Assim, infere-se que a 

tentativa é no sentido de frear a recorribilidade excessiva que impregna a máquina judiciária 

brasileira113. 

Ademais, respeitando, mas discordando de parte ilustre da doutrina, é incongruente 

defender a taxatividade da norma, mas entender pela interpretação extensiva, sob o argumento 

de que se assim não for irá surgir muitos casos de mandado de segurança no judiciário, 

abarrotando o judiciário com mais demandas.  

Ora, o que não se pode ignorar é que a interpretação extensiva das hipóteses de 

cabimento do agravo de instrumento causa um efeito colateral infinitamente pior do que o 

suposto114 abarrotamento do judiciário com o mandado de segurança: a interpretação 

extensiva causa insegurança jurídica na sociedade.  

Assim como defendem Daniel Assumpção Alves115 e Alexandre Câmara116, o cenário 

em que a parte não sabe se agrava ou se espera para suscitar uma questão interlocutória nas 

																																																								
112 Agravo de instrumento. Declínio de competência em favor da Justiça do Trabalho. Descabimento. Rol 
taxativo do art. 1.009 do CPC. Impossibilidade de interpretação extensiva. Opção expressa do legislador. 1- A 
decisão que declina da competência para a Justiça do Trabalho não comporta impugnação pela via do agravo de 
instrumento. Hipótese que não está prevista no rol exaustivo do art. 1.015 do CPC. Inteligência do art. 1.009, § 
1º, da mesma Lei. 2- Pretendida interpretação extensiva do art. 1.015 que contraria a opção expressa do 
legislador de solucionar eventual controvérsia sobre a matéria em questão por meio de conflito de competência. 
3- Recurso manifestamente inadmissível. Agravo de instrumento não conhecido, na forma do art. 932, III, do 
CPC/15. (TJ-RJ - AI: 00305542020178190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 26 VARA CIVEL, Relator: 
EDUARDO GUSMÃO ALVES DE BRITO NETO, Data de Julgamento: 14/06/2017, DÉCIMA SEXTA 
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2017) 
113 JOBIM, Marco Felix; CARVALHO, Fabrício de Farias. A disciplina dos agravos no Novo Código de 
Processo Civil. In: Fredie Didier Júnior (Coord. Geral); Lucas Buril de Macêdo, Ravi Peixoto e Alexandre Freire 
(Org.) Processos nos tribunais e meios de impugnação às decisões judiciais. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 638.  
114 Este argumento será explorado no capítulo 3.4.  
115 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 8ª edição. 
Salvador: Editora Juspodivm, 2017, p. 1661. 
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preliminares da apelação causa consequências desastrosas para o sistema. Como, 

hipoteticamente, não se entende pela leitura restritiva das hipóteses do agravo de instrumento, 

pode ser que o julgador entenda que, ao suscitar de uma interlocutória na apelação, a questão 

precluiu por não ter sido agravada. Se for agravada, pode ser que o julgador entenda, pelo 

princípio da unirrecorribilidade, que o agravo não é admissível. Em outras palavras, o 

advogado ficará sem saber que recurso usar para atacar uma decisão interlocutória.  

Além do mais, a interpretação extensiva das hipóteses de agravo de instrumento, uma 

vez admitida, não tem limites. Cada julgador, de forma individual, pode fazer a sua 

interpretação de quais casos não incluídos na lei são abrangidos pelo agravo de instrumento e 

quais não são – basicamente, irá legislar sobre direito processual civil, o que é uma 

esquizofrenia jurídica, violando o art. 22, I da Constituição Federal. Claramente a lei deixou 

de lado hipóteses importantes que deveriam ser impugnadas pela via do agravo de 

instrumento, como, por exemplo, caso de rejeição do requerimento de produção de prova, 

decisões que versem sobre competência ou valor da causa. Contudo, deve ser respeitada a 

opção legislativa e, diante de casos extremos, que se use o mandado de segurança 117. 

Assim, por mais que a escolha do legislador não tenha sido a mais acertada, é de se 

concluir que a melhor interpretação é a restritiva para evitar a generalização das hipóteses de 

cabimento, alargando o rol do art. 1.015 de forma indevida. Assim como leciona 

Scarpinella118, deve ser preservada a razão de ser da norma. 

Para ilustrar este ponto, o próximo capítulo irá explorar três casos de hipóteses não 

previstas expressamente na lei, abordando o entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre 

a possibilidade do cabimento do agravo de instrumento nestes casos.   

																																																																																																																																																																													
116 CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro. 3ª edição. São Paulo: Editora 
Atlas, 2017, p. 530.	
117 Este caso será explorado no capítulo 3.4. 
118 BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil. 3ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2017, 
p. 729.	
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3.3. HIPÓTESES NÃO PREVISTAS EXPRESSAMENTE NA LEI 

 

A discussão sensível acerca da interpretação do art. 1.015 toca em pontos vitais do 

sistema processual, como o sistema de preclusão, o acesso ao duplo grau de jurisdição de 

forma imediata e a segurança jurídica. A doutrina majoritária entende pelo cabimento da 

interpretação extensiva das hipóteses do art. 1.015, principalmente em três casos que serão 

explorados a seguir.   

O primeiro tópico é um dos mais discutidos na comunidade jurídica 119. Da leitura do 

art. 1.015 infere-se que a hipótese de decisão que defere ou indefere o requerimento de 

produção de provas não está entre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento – isso 

é um fato. Assim, via de regra, a impugnação deve ser feita seguindo os ditames do art. 1.009, 

§ 1º.  

Ocorre que existe certa inconformidade quanto à impossibilidade de ataque imediato 

da decisão que defira ou rejeite o requerimento de produção de provas. O argumento é que a 

prova é instrumento vital para comprovação do direito da parte, que pode influenciar 

totalmente o julgamento do processo, e a espera pelo reexame da decisão somente após a 

sentença causaria prejuízo às partes120. Deste modo, pode ser defendida a interpretação 

extensiva do art. 1.015, XI do Código de Processo Civil de 2015, que versa sobre decisão de 

redistribuição do ónus da prova, para abarcar decisão que defere ou indefere a prova.  

Nesta esteira, não obstante a posição jurisprudencial dominante acerca na 

impossibilidade de interpretação extensiva do cabimento de agravo de instrumento121, há 

julgados recentes dos Tribunais locais admitindo a possibilidade do uso do recurso para 

impugnar decisões interlocutórias proferidas em processo de conhecimento que versem sobre 

																																																								
119 MELLO, Rogério Licastro Torres; RAMOS, Fabiana Souza; BONAGURA, Anna Paola; MONTANS, 
Renato. O agravo de instrumento e o rol do art. 1.015 do novo CPC: taxatividade?. Migalhas, 2016. Disponível 
em < 
http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI235291,81042O+agravo+de+instrumento+e+o+rol+do+art+1015+do
+novo+CPC+taxatividade.>. Acessado em 20/10/2017.  
120 VIEIRA, José Marcos Rodrigues. Na prática, o sistema recursal do Novo CPC pode ir além da vontade 
legislativa. Conjur, 2016. Disponível em < https://www.conjur.com.br/2016-jul-21/pratica-artigo-1015-cpc-ir-
alem-vontade-legislativa>.  Acessado em 21.10.17. 
121AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PROVA 
ORAL. O novo CPC inaugurou novo sistema processual em relação ao agravo de instrumento em que se prevê 
as hipóteses de sua interposição de forma taxativa (art. 1.015 do CPC/2015). O indeferimento de provas não é 
hipótese que enseja interposição de agravo de instrumento, uma vez que o instituto da preclusão também passou 
a ter novo tratamento. Inteligência do art. 1.009, § 1º do atual CPC: questões da fase de conhecimento que não 
comportam agravo de instrumento não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de 
apelação. Inadmissibilidade do agravo de instrumento. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 
00242200420168190000 RIO DE JANEIRO JACAREPAGUA REGIONAL 4 VARA CIVEL, Relator: 
PETERSON BARROSO SIMÃO, Data de Julgamento: 19/05/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de 
Publicação: 23/05/2016) 
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indeferimento de inclusão de testemunha122, indeferimento de perícia123 e também sobre prova 

documental124 – hipóteses que não estão expressamente previstas no rol do art. 1.015.  

																																																								
122AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROL DE TESTEMUNHAS INTEMPESTIVO. 
JUSTA CAUSA. RELEVÂNCIA DA REALIZAÇÃO DA PROVA REQUERIDA. DECISÃO REFORMADA. 
1. Decisão que, em ação de indenização, indeferiu o pedido de redesignação de audiência de instrução e 
julgamento formulado pela agravante, ressaltando a intempestividade do rol de testemunhas colacionado. 2. 
Evidenciada a relevância da realização da prova. 3- Decisão reformada para que seja oportunizada a realização 
da prova requerida, uma vez que restou comprovado que o rol não foi apresentado tempestivamente por motivo 
de justa causa, nos termos do art. 183 do CPC/73 4. Agravo de instrumento provido. (TJ-SP - AI: 
20530626220168260000 SP 2053062-62.2016.8.26.0000, Relator: Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 
14/02/2017, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2017) 
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INVALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – 
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO PARA QUE O RÉU IDENTIFICASSE PREPOSTOS A SEREM 
OUVIDOS COMO TESTEMUNHA. 1. PROVA ORAL – Pretensão do autor a que o réu identifique e 
qualifique prepostos seus, a serem ouvidos como testemunhas arroladas pelo autor – Admissibilidade – Dever de 
cooperação no processo – Deve-se proceder no sentido de não obstaculizar a produção de prova pretendida por 
uma das partes caso somente a outra possua condições de fazê-lo, sob pena das penalidades processuais cabíveis. 
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21587354420168260000 SP 2158735-
44.2016.8.26.0000, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 06/12/2016, 37ª Câmara de Direito Privado, 
Data de Publicação: 07/12/2016) 
123 AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CARACTERIZÇÃO DE CERCEAMENTO 
DE DEFESA. Prova pericial outrora deferida e, após, com a decisão recorrida, de ofício, revogada. Prova técnica 
necessária, pois a causa de pedir da demanda de origem encontra-se relacionada a eventual regularidade do 
negócio jurídico celebrado entre as demandantes. Prova técnica requerida por ambas as partes. Art. 95, CPC, 
rateio da verba entre as partes litigantes. Manifestações apresentadas, antes da revogação de ofício da prova 
pericial, que já questionavam o valor estipulado pelo perito judicial. Arbitramento por este E. Tribunal "a quem" 
que, no caso concreto, não implica em supressão de instância, mas, pelo contrário, homenageia os princípios da 
celeridade, efetividade e razoável duração do processo. Recurso provido, com determinação. (TJ-SP - AI: 
20070383920178260000 SP 2007038-39.2017.8.26.0000, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 
20/04/2017, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2017) 
124 AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA DOCUMENTAL SUPLEMENTAR. DOCUMENTOS NOVOS. 
JUNTADA. POSSIBILIDADE. 1. É cediço que a prova documental suplementar pode ser produzida a qualquer 
tempo, desde que se trate de documentos novos, nos termos do artigo 397 do Código de Processo Civil/1973. 2. 
Dessa forma, ao se deferir a produção da "prova documental superveniente", com a correspondente "juntada de 
novos documentos", o Juízo a quo nada mais fez do que observar o dispositivo acima citado. 3. Note-se que é 
impertinente a alegação de coisa julgada ou preclusão no caso concreto, uma vez que a decisão anteriormente 
proferida não analisou a questão probatória para fins de deferir as provas necessárias à instrução do feito e 
indeferir as inúteis ou meramente protelatórias (CPC/73, artigo 130), mas tão somente visou a regularização da 
representação processual. 4. Ademais, é cediço que em nosso sistema processual civil vigora o livre 
convencimento motivado, onde o juiz tem liberdade para valorar as provas produzidas, devendo expor, 
racionalmente, quais os motivos que o fizeram chegar àquela conclusão, na forma do disposto nos artigos 130 e 
131 do Código de Processo Civil/1973. 5. Evidencia-se, portanto, que o destinatário das provas é o juiz, cabendo 
a ele decidir pela necessidade ou não da produção daquelas provas que entenda relevantes para a formação de 
seu convencimento, dispensando-se as demais. 6. Não se olvide que, em regra, a prova documental deve ser 
colacionada aos autos quando da apresentada da petição inicial (CPC/73, artigos 276, 278, caput, 283 e 396), 
salvo os documentos novos, que podem ser juntados a qualquer tempo (CPC/73, artigo 397), como dito alhures. 
Precedentes do STJ e do TJRJ. 7. Nessa toada, inexiste qualquer ilegalidade no deferimento, no despacho 
saneador, da prova documental suplementar perquirida pela parte ré. 8. Recurso não provido. (TJ-RJ - AI: 
00544953320168190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 7 VARA CIVEL, Relator: JOSÉ CARLOS PAES, Data 
de Julgamento: 23/11/2016, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2016) 
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGRAS DOS ARTS. 434 E 435 DO CPC⁄15 – PROVA DOCUMENTAL – 
JUNTADA COM A CONTESTAÇÃO – HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DE JUNTADA POSTERIOR NÃO 
VERIFICADAS - RECURSO PROVIDO. 1) O dever do estado em atribuir efetividade aos direitos 
fundamentais, em especial ao direito à saúde, qualifica-se como uma limitação à discricionariedade da 
administração, incidido sobre o Poder Público a obrigação de tornar efetiva as ações e prestações de saúde, 
dando concretude ao que prescreve o citado art. 196 da CF. 2) O Supremo Tribunal Federal já se posicionou no 
sentido de que o reconhecimento do direito a determinados medicamentos deve ser analisado caso a caso, de 
acordo com as peculiaridades fático-probatórias, devendo, em geral, ser privilegiado o tratamento fornecido pelo 
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Ocorre que a possibilidade de utilização do agravo de instrumento nestes casos vai e 

muito além de qualquer interpretação extensiva plausível que poderia ser feita do texto legal. 

Como defende Pablo Freira Romão125 (2016): “Conferir extensão nessa proporção desnatura 

de tal modo a opção legislativa que coloca em xeque a própria utilidade da apelação contra 

interlocutória não agravável.”. 

 A ampliação do cabimento do recurso de agravo de instrumento nestes casos vai de 

encontro com o entendimento de que o rol do recurso é taxativo – podendo se considerar até 

que tal entendimento é contra legem. Sobre o tema, leciona Alexandre Câmara 126(2016): “O 

que não se pode é admitir que, por meio de interpretação, sejam incluídas no rol das decisões 

agraváveis pronunciamentos que claramente não o integram”.  

 Explica-se: a interpretação extensiva possui limites conferidos no texto “decisões que 

versem sobre redistribuição do ónus da prova” (art. 1.015, XI), e decisões que indeferem a 

perícia realmente estão longe de qualquer analogia que possa ser feita com o que a norma 

preconiza ou com a vontade do legislador – são duas hipóteses especificas em que uma foi 

abarcada pelo uso do agravo de instrumento, e a outra claramente não. Nestes casos, atribui-

se, a bem da verdade, um caráter exemplificativo às hipóteses de cabimento do agravo de 

instrumento. Consequentemente, a interpretação extensiva desta hipótese ultrapassa a vontade 

legislativa e é incompatível com o sistema constitucional do processo. Assim como entende 

Scarpinella128, esta hipótese não pode ser agravável pois simplesmente não está disposta 

dentro das previsões do art. 1.015.  

																																																																																																																																																																													
SUS, em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não restar comprovada a ineficácia ou 
impropriedade do medicamento regularmente fornecido . Entretanto, quando, no caso específico do paciente 
restar comprovado que o tratamento fornecido pelo SUS não é o eficaz, pode ser concedido medicamento 
diverso. 3) O Parecer do NAT, desconsiderado pelo magistrado, aponta ausência de informações sobre o prévio 
tratamento com os demais medicamentos disponíveis na rede pública de saúde para o tratamento da doença, com 
exceção de um, que a agravante afirma ter desenvolvido intoxicação ao mesmo, porém não consta qualquer 
documento médico nesse sentido. 4) Diante da ausência de informação de que o tratamento não poderia ser feito 
com os demais medicamentos regularmente fornecidos pelo SUS, necessária a reforma a decisão liminar 
agravada. 5) Todavia, a fim de evitar afronta ao direito constitucional à saúde, deve ser substituída a ordem de 
fornecimento do medicamento específico pela determinação ao agravante de que garanta o atendimento do 
paciente por médico especialista na área médica voltada ao tratamento de sua patologia, para que avalie a 
possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros padronizados pelo SUS ou a necessidade de 
manutenção do pretendido liminarmente naqueles autos. 6) Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente 
provido. (TJ-ES - AI: 00004522920178080062, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 
01/08/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2017) 
125 ROMÃO, Pablo Freire. Taxatividade do rol do art. 1.015, do NCPC: Mandado de Segurança Como 
Sucedâneo Recursal. Revista da Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará, 2016, vol. 259 (setembro 
de 2016). Disponível em < http://revistathemis.tjce.jus.br/index.php/THEMIS/article/view/504/506>. Acessado 
em 23/10/2017. 
126 CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro. 3ª edição. São Paulo: Editora 
Atlas, 2017, p. 530. 
128 BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil. 3ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2017, 
p. 729 
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 Portanto, parece adequado o entendimento majoritário da jurisprudência, que afasta a 

utilização do agravo de instrumento no caso de decisão que indefira o requerimento de 

produção de provas, preservando a política legislativa e a segurança jurídica. É verdade que 

este caso merecia ser incluído no rol do art. 1.015 pelo bem da celeridade: evitar que se espere 

até a apelação para reexaminar a questão e, em caso de anulação, retorne o processo para a 

primeira instância. Contudo, é de se superar que a lei não comporta esta hipótese.  

 Ademais, como leciona Cassio Scarpinella129, diante da decisão de indeferimento do 

requerimento de produção de uma prova, a parte pode buscar outras alternativas durante a 

fase de conhecimento que possibilitem a colheita imediata da prova pretendida, diante do 

amplo arsenal probatório disposto nos arts. 381 a 383 do Código de Processo Civil. Por 

exemplo, se o juiz indeferir o pedido de envio de ofício a algum órgão federal para responder 

algum questionamento durante da fase probatória, nada impede que a parte faça a mesma 

pergunta no momento de apresentação dos quesitos para o perito, que deverá responder o que 

foi questionado.  

 Discussão semelhante gira em torno de outro caso polêmico: a possibilidade de 

utilizar-se da interpretação extensiva do art. 1.015, III, que trata do cabimento do agravo de 

instrumento contra decisões que versem sobre rejeição da alegação de convenção de 

arbitragem, para admitir o recurso contra interlocutórias que rejeitem a alegação de 

incompetência do juízo.  

 Fredie Didier Júnior, Leonardo Carneiro Cunha130 e Marcelo Mazzola 131 entendem 

que a decisão que versa sobre convenção de arbitragem trata da competência do juízo – as 

partes alteram voluntariamente a competência de certo conflito da tutela estatal para a seara 

arbitral, como afirma Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro Cunha. Assim, pelo princípio 

da igualdade, outras questões que versem sobre alegação de incompetência devem também 

ser abarcadas pela norma, por meio de interpretação extensiva de seu texto. Afirma-se que 

ambos os casos possuem a mesma finalidade: afastar o juízo da causa, de modo que também 

devem ser tratadas da mesma forma, posto que são hipóteses semelhantes.  

																																																								
129 BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil. 3ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2017, 
p. 729.  
130 DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil: Meios de 
Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais – vol. III. 13ª edição. Salvador: Ed. JusPodivm, 
2016, p. 216. 
131 MAZZOLA, Marcelo. Agravo de instrumento e suas restritas hipóteses de cabimento. In: Carlos Roberto 
Jatahy, Diogo Assumpção Rezende de Almeida e Luiz Roberto Ayoub (Coord.). Reflexões sobre o novo código 
de processo civil.  Rio de Janeiro. Editora FGV, 2016, p. 428. 
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 Contudo, Alexandre Câmara134 entende de forma divergente: “O que não se pode é 

admitir que, por meio de interpretação, sejam incluídas no rol das decisões agraváveis 

pronunciamentos que claramente não o integram. É o caso, por exemplo, da decisão que versa 

sobre competência [...]. Nesses casos realmente não cabe o agravo de instrumento”. 

 Na mesma linha de Câmara, Daniel Assumpção Alves135 e outros juristas136 afirmam 

que foi opção do legislador não incluir esta hipótese no rol do art. 1.015. Sobre o tema, Pablo 

Freire Romão137 (2016) afirma, ainda, que “acolher tal entendimento não significa 

interpretação extensiva. Respeitados os limites semânticos de texto, bem como a finalidade do 

dispositivo, a aplicação irrestrita proposta pelos processualistas é contra legem.”. 

 A divisão do entendimento na seara doutrinária é reproduzida, também, nos tribunais 

brasileiros. Não obstante a maioria das decisões ainda não conhecerem o cabimento do agravo 

de instrumento contra decisões que rejeitem a alegação de incompetência do juízo 138 – 

absoluta ou relativa – cada vez torna-se mais comum a existência de julgados que encampem 

a teoria da interpretação extensiva neste caso concreto139.  

																																																								
134 CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro. 3ª edição. São Paulo: Editora 
Atlas, 2017, p. 530. 
135 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 8ª edição. 
Salvador: Editora Juspodivm, 2017, p. 1664. 
136 ROQUE, André Vasconcelos et al. Hipóteses de agravo de instrumento no novo CPC: os efeitos colaterais 
da interpretação extensiva. Jota, 2016. Disponível em: < https://jota.info/colunas/novo-cpc/hipoteses-de-agravo-
de-instrumento-no-novo-cpc-os-efeitos-colaterais-da-interpretacao-extensiva-04042016> acessado em 21/10/17. 
137 ROMÃO, Pablo Freire. Taxatividade do rol do art. 1.015, do NCPC: Mandado de Segurança Como 
Sucedâneo Recursal. Revista da Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará, 2016, vol. 259 (setembro 
de 2016). Disponível em < http://revistathemis.tjce.jus.br/index.php/THEMIS/article/view/504/506>. Acessado 
em 23/10/2017. 
138 Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Relação de consumo. Decisão de declínio para uma das varas 
cíveis da comarca de Belford Roxo. Art. 1.015 do NCPC. Rol taxativo. Inadmissibilidade de aplicação do 
princípio da fungibilidade. Decisão que não é coberta pela preclusão e que deve ser suscitada em preliminar de 
apelação, 1º do art. 1009 do NCPC. Ausência de requisito de admissibilidade. Desconhecimento do recurso. (TJ-
RJ - AI: 00654919020168190000 Rio De Janeiro Capital 41 Vara Cível, Relator: Maria Da Gloria Oliveira 
Bandeira De Mello, Data De Julgamento: 01/02/2017, Vigésima Terceira Câmara Cível Consumidor, Data De 
Publicação: 06/02/2017) 
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DECLINATÓRIA DE 
COMPETÊNCIA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1015 DO CPC/2015. INTERPRETAÇÃO 
EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o 
seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato 
normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões 
interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi 
sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à 
dinâmica processual. 2.1. Conferir interpretação extensiva às hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 afronta a 
finalidade da norma. 3. Ausente previsão legal, não é possível interpor agravo de instrumento contra decisão 
declinatória de competência, que poderá ser objeto de procedimento específico entre os juízos, podendo, o 
destinatário do feito, suscitar conflito negativo, se não aceitar a competência. 4. Agravo interno conhecido e 
desprovido. (TJ-DF 07024651320168070000 0702465-13.2016.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA 
RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2017, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 
20/03/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 
139 E M E N T A – AGRAVO INTERNO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE 
COMPETÊNCIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA 
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O Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente140 nos autos do Recurso Especial 

1679909/RS, por unanimidade, seguiu a tese defendida por Didier (já supracitada) entendendo 

pelo cabimento do agravo de instrumento em face de decisão rejeita alegação de 

incompetência. Esta é a primeira decisão do órgão no que diz respeito à interpretação do art. 

1.015, que, neste caso, entendeu pela interpretação extensiva da norma.  

																																																																																																																																																																													
DO INCISO III DO ART. 1015 DO NCPC – PRINCÍPIO DA IGUALDADE – RECURSO PROVIDO. I) 
Apenas pela literalidade do rol do artigo 1015 do Novo Código de Processo Civil, a decisão interlocutória que 
versa sobre competência não seria passível de ser impugnada através de agravo de instrumento. É cabível, 
contudo, interpretação extensiva do inciso III do art. 1.015, uma vez que a convenção de arbitragem também diz 
respeito à matéria de competência e tem por objetivo substancial o afastamento do juízo da causa, a fim de fazer 
valer o direito fundamental ao juiz natural. Observância ao princípio da igualdade. II) Recurso provido. (TJ-MS 
14040326320178120000 MS 1404032-63.2017.8.12.0000, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de 
Julgamento: 05/07/2017, 4ª Câmara Cível) 
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE VERSA SOBRE COMPETÊNCIA. ROL 
TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 1. Com a revogação do Código de Processo Civil de 1973, 
promovida pela Lei nº 13.105/2015, o agravo de instrumento passou a ter cabimento apenas nas hipóteses 
expressamente elencadas pelo legislador. Portanto, não se enquadrando a decisão agravada nas hipóteses de 
decisões interlocutórias agraváveis previstas no art. 1.015 do NCPC, não deve ser, como regra, conhecida a 
pretensão da agravante. 2. Todavia, conquanto se reconheça a dificuldade do legislador na formulação de um rol 
taxativo das decisões imediatamente recorríveis mediante interposição de agravo, de modo a atender a celeridade 
e efetividade do processo, o diferimento da impugnação de outras interlocutórias não previstas, hoje, dentre as 
hipóteses do art. 1.015 do CPC de 2015, pode resultar em verdadeira preclusão de determinas matérias. Daí 
porque a doutrina tem defendido, com veemência, a compatibilidade entre a taxatividade legal das hipóteses de 
cabimento de agravo e sua interpretação extensiva para abarcar, por analogia, outras situações semelhantes 
àquelas idealizadas pelo legislador, permitindo, assim, a adequação sistêmica e a colmatação de determinadas 
lacunas do Novo Código nesse ponto. 3. Como se verifica, o art. 1.015 do CPC não prevê dentre as decisões 
recorríveis por agravo de instrumento aquelas que versam sobre competência. Sucede que, por motivos óbvios, 
não há proveito em se relegar ao momento do julgamento da apelação a apreciação de tal matéria pelo Tribunal. 
Não obstante o novo Código estabeleça a "possibilidade" de aproveitamento dos atos praticados por juízo 
incompetente, a necessidade de renovação daqueles porventura declarados nulos apenas na apelação 
caracterizará, à evidência, séria afronta aos princípios da economia e da celeridade processual. 4. Dessa forma, 
seja para assegurar a coerência do ordenamento, com o tratamento igual à situações semelhantes, seja para 
impedir o uso do mandado de segurança como sucedâneo recursal, justifica-se seja dada interpretação extensiva 
ao art. 1.015, inc. III, do CPC, para admitir a impugnação das decisões interlocutórias que versarem sobre 
competência pela via do agravo de instrumento, assim como outras que podem causar prejuízo irreversível no 
julgamento da apelação. 5. Recurso que deve ser conhecido. (TJ-SP - AI: 21876033220168260000 SP 2187603-
32.2016.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 13/12/2016, 10ª Câmara de Direito 
Privado, Data de Publicação: 19/12/2016) 
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÕES QUE VERSAM SOBRE COMPETÊNCIA - RECURSO 
CABÍVEL - INCISO III DO ART. 1015 DO CPC - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. Por interpretação 
extensiva do disposto no inciso III do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, é cabível o agravo de 
instrumento contra decisões que versam sobre competência, de maneira geral. EMENTA: AGRAVO DE 
INSTRUMENTO - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA - JUIZADOS ESPECIAIS - PRELIMINAR DE OFÍCIO - 
ART. 1.015 DO NCPC - ROL TAXATIVO - DECISÃO IRRECORRÍVEL - NÃO CONHECIMENTO DO 
RECURSO - DEMANDA DE MENOR COMPLEXIDADE - ART. 3.º DA LEI N.º 9.099/95 - JUIZADO 
ESPECIAL CÍVEL - COMPETÊNCIA RELATIVA - FACULDADE DA PARTE AUTORA - RECURSO 
PROVIDO. 1 - O art. 1.015 do CPC/2015 prevê um rol taxativo de hipóteses para o cabimento do recurso de 
agravo de instrumento, em se tratando de processos em fase de conhecimento. 2 - A interposição do recurso 
contra decisão não contemplada nos casos previstos em lei acarreta a sua inadmissão. 3 - A competência dos 
Juizados Especiais Cíveis para processamento e julgamento das causas de menor complexidade, definidas nos 
incisos do artigo 3.º da lei n.º 9.099/95, não é absoluta, tratando-se de faculdade do autor o ajuizamento da 
demanda neste juízo. (TJ-MG - AI: 10000160726956001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 
23/03/2017, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2017) 
140 A decisão é muito recente (14.11.2017) de modo que, até a data do protocolo desta monografia, ainda não 
houve disponibilização do acórdão do julgamento com sua ementa.  
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Este pode não ter sido o melhor entendimento.  

 Assim, como reflete Daniel Assumpção Alves141, as decisões que versam sobre 

competência realmente poderiam estar inseridas no rol do art. 1.015. Por mais que o art. 64, § 

4º garanta a conservação dos efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que 

outra seja proferida142, se for o caso, pelo juízo competente, a espera pelo reexame da decisão 

que rejeita a incompetência do juízo pode ser prejudicial para o deslinde da demanda. Por 

exemplo, se um processo que deva ser julgado na justiça comum federal é transferido, de 

ofício, para o juizado especial federal e o pedido de reconsideração é indeferido, ter de 

esperar até a sentença para suscitar tal questionamento na apelação – que será julgada pelo 

conselho recursal do juizado especial - inutilizaria a própria pretensão da parte de ter sua 

matéria julgada pelo juízo comum.  

 Contudo, o termo “rejeição da alegação de convenção de arbitragem” expresso na 

norma não deixa maiores margens para interpretações. O legislador foi bastante específico 

neste caso143. É forçoso inferir que questões de competência (gênero) sejam abarcadas por 

uma norma que trata de uma hipótese específica – dar-se-á, neste caso, elasticidade contra 

legem ao preceito legal.   

 Ademais, admitir o uso do agravo de instrumento, tanto neste caso como em casos 

claramente não previstos no rol do art. 1.015 poderia gerar mais prejuízos do que benefícios à 

sociedade. No caso de decisão que verse sobre competência, por exemplo, a parte que queira 

impugnar tal decisão estará entre a cruz e espada: se esperar até o momento da apelação para 

suscitar a questão, corre o risco de o Tribunal entender que tal questionamento precluiu, pois 

não foi impugnado por agravo de instrumento. Se recorrer por agravo de instrumento, corre o 

risco de o recurso sequer ser conhecido, pois não se enquadra em qualquer hipótese do art. 

1.015. Assim como entende Alexandre Câmara144: “Isto certamente produzirá uma tremenda 

insegurança jurídica, a contrariar o que consta expressamente do art. 5º da Constituição da 

República”. 
																																																								
141 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 8ª edição. 
Salvador: Editora Juspodivm, 2017, p. 1664. 
142 Marcelo Mazzola (2016, p. 429) entende que “o manejo de agravo de instrumento contra decisões que versem 
sobre competência prestigia a duração razoável do processo, impedindo a prática de uma série de atos inúteis que 
certamente irão onerar as partes e retardar a entrega da prestação jurisdicional”. Com todo respeito, acredita-se 
que este não seja o melhor argumento para defender o uso do recurso. A própria lei (art. 64, §4º) garante a 
conservação dos atos praticados pelo juiz incompetente, caso referendados pelo juiz competente. Portanto, não é 
correto afirmar que estes atos são inúteis, já que podem ser aproveitados pelo novo juízo.  
143 BECKER, Rodrigo; TRIGUEIRO, Victor. O rol taxativo de hipóteses do agravo de instrumento. Jota, 2017. 
Disponível em:  < https://jota.info/colunas/coluna-cpc-nos-tribunais/o-rol-taxativo-de-hipoteses-do-agravo-de-
instrumento-09062017> acessado em 21.10.17. 
144 CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro. 3ª edição. São Paulo: Editora 
Atlas, 2017, p. 531.  
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Por mais que não se concorde com a exclusão das decisões que rejeitem alegação de 

incompetência dos casos de cabimento do agravo de instrumento, não é razoável utilizar do 

argumento de interpretação extensiva para legitimar o uso do recurso nesta hipótese – pois, 

como defende parte da doutrina, nem a interpretação extensiva é justificável neste caso.  

Por fim, a decisão do Superior Tribunal de Justiça, além de ir contra o entendimento 

construído pelos Tribunais locais no sentido que o rol é taxativo, consequentemente fará com 

que os advogados agravem de toda e qualquer decisão interlocutória e não apenas da decisão 

que rejeita alegação de incompetência, com receio de que seja entendido posteriormente que 

objeto de impugnação sofreu preclusão.   

 De outra forma, há a discussão da possibilidade de utilizar-se do agravo de 

instrumento contra decisões que rejeitem alegação de prescrição, com fulcro na interpretação 

extensiva do art. 1.015, II, que trata do uso do recurso contra “decisões interlocutórias que 

versem sobre o mérito do processo”.  

 Defensores dessa possibilidade, Fredie Didier Júnior, Leonardo Carneiro da Cunha145, 

Marco Antônio Ribas Pissurno146, Marco Antonio Rodrigues147, Denis Donoso e Marco 

Aurélio Serau Júnior 148, entendem basicamente que prescrição se encaixa na classificação de 

mérito149, dado que se resume a um contradireito150 da parte, que usa da prescrição para se 

defender de alguma alegação. Quando o juiz acolhe a alegação de prescrição, o processo se 

torna improcedente – resolve-se o mérito. Logo, quando o juiz rejeita a alegação de 

prescrição, também se resolve o mérito, que é a matéria de defesa do réu, cabendo, portanto, o 

uso do art. 1015, II. Ademais, o próprio art. 487, IV é categórico ao afirmar que “haverá 
																																																								
145 DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil: Meios de 
Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais – vol. III. 13ª edição. Salvador: Ed. JusPodivm, 
2016, p. 215. 
146 PISSURNO, Marco Antônio Ribas. CPC/15 – Do cabimento do agravo de instrumento em face de decisão 
interlocutória que afasta a prescrição no processo de conhecimento. Algumas perspectivas após a aprovação 
dos enunciados da I jornada de direito processual civil promovida pelo centro de estudos judiciários do 
conselho da justiça federal em agosto de 2017. Migalhas, 2017. Disponível em: < 
http://www.migalhas.com.br/arquivos/2017/9/art20170901-08.pdf> acessado em 21.10.17.  
147 RODRIGUES, Marco Antonio. Manual dos recursos, ação rescisória e reclamação. 1ª edição. São Paulo: 
editora Atlas, 2017, p. 170. 
148 DONOSO, Denis; SERAU JÚNIOR, Marco Aurélio. Manual dos recursos cíveis: teoria e prática. Salvador: 
Editora JusPodivm, 2016, p. 186. 
149 “Sendo assim, sem muito esforço, denota-se que, a par dos estudos doutrinários, para o CPC/73 e o atual 
CPC/2015, mérito é um conceito maior (gênero/continente) que engloba tanto o julgamento da pretensão, quanto 
a apreciação da prescrição, decadência, reconhecimento jurídico do pedido, transação e renúncia 
(espécie/conteúdo).”. PISSURNO, Marco Antônio Ribas. CPC/15 – Do cabimento do agravo de instrumento em 
face de decisão interlocutória que afasta a prescrição no processo de conhecimento. Algumas perspectivas após 
a aprovação dos enunciados da I jornada de direito processual civil promovida pelo centro de estudos 
judiciários do conselho da justiça federal em agosto de 2017. Migalhas, 2017. Disponível em: < 
http://www.migalhas.com.br/arquivos/2017/9/art20170901-08.pdf> acessado em 21.10.17.  
150 DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte 
Geral e Processo de Conhecimento – vol. I. 18ª edição. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p.741. 
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resolução de mérito quando o juiz decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de 

decadência ou prescrição”. Decidir pode ser tanto rejeitar quanto acolher a alegação de 

prescrição, de modo que se julga totalmente cabível o uso do agravo de instrumento.  

 Marco Antônio Ribas defende 151:  

“Ademais, o artigo 1015, II do CPC/2015 fala em cabimento de 
agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem 
sobre o mérito do processo. Versar é ter por objeto, referir. Versar 
sobre o mérito é uma expressão dotada de caráter elástico, de gênero e 
de continência, não equivalendo a “resolver o pedido”, rectius – julgar 
a pretensão”. Somente se o legislador tivesse expressamente 
consignado esse último sentido seria possível admitir a restrição de tal 
via recursal à esfera do acertamento da lide.”. 
 

Nesta esteira, cabe também destacar que o Fórum Permanente de Processualistas Civis 

aprovou o enunciado nº 161: “É de mérito a decisão que rejeita a alegação de prescrição ou de 

decadência". 

Humberto Theodoro Júnior também entende neste sentido152 : “questão de mérito é 

qualquer ponto controvertido que interfira no objeto principal do processo, retratado no 

pedido ou na causa de pedir”. E pondera “em qualquer outra situação que uma questão de 

mérito for submetida a decisão imediata do juiz, sem prejuízo do prosseguimento do processo, 

o agravo de instrumento caberá.”. 

Já Heitor Vitor Mendonça Sica153 entende de forma divergente. Para o autor, a decisão 

que rejeita a alegação de prescrição apenas enfrente uma questão de mérito, e não julga o 

mérito em si. Desta forma, não deveria ser incluída na hipótese do art. 1.015, II.  

 Não obstante o defendido pela doutrina e visto em alguns julgados 154, a jurisprudência 

dominante vem rejeitando155 o uso do agravo de instrumento para recorrer de decisões que 

																																																								
151 PISSURNO, Marco Antônio Ribas. CPC/15 – Do cabimento do agravo de instrumento em face de decisão 
interlocutória que afasta a prescrição no processo de conhecimento. Algumas perspectivas após a aprovação 
dos enunciados da I jornada de direito processual civil promovida pelo centro de estudos judiciários do 
conselho da justiça federal em agosto de 2017. Migalhas, 2017. Disponível em: < 
http://www.migalhas.com.br/arquivos/2017/9/art20170901-08.pdf> acessado em 21.10.17.  
152 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Execução forçada, processo nos 
tribunais, recursos e direito intertemporal -  vol. III. 48ª edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016, p. 1040. 
153 SICA, Heitor Vitor Mendonça. Comentários ao Código de Processo Civil. Lenio Luiz Streck, Dierle Nunes, 
Leonardo Carneiro da Cunha (Org.); Alexandre Freire (Coord.). São Paulo: Editora Saraiva, 2016, p. 1334.  
154 AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. 
PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRAMINUTA. CABIMENTO DO RECURSO. REJEITAR. MÉRITO. 
PRAZO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. - Considerando que a 
prescrição é matéria de mérito, cuja Sentença é proferida na forma prevista pelo artigo 487, II do Código de 
Processo Civil (2015), é cabível o Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeita a 
alegação de prescrição. - O prazo prescricional de um ano (art. 206, § 1º, II, b, CCB) deve ser contado a partir da 
data em que o requerente tomou conhecimento de sua alegada invalidez (art. 189, CCB), na ação de indenização 
do segurado em grupo contra a seguradora (Súmulas n.ºs 101 e 278 do STJ). - Não sendo possível constatar 
quando o agravante teve ciência inequívoca de sua invalidez, deve ser levado em consideração o momento em 
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rejeitam a alegação de prescrição. Os argumentos se resumem em três: (i) a hipótese não está 

expressamente no rol do art. 1.015, de modo que deve ser suscitada no momento da apelação 

(art. 1.009, §1º), (ii) o descabimento do agravo de instrumento não gera prejuízo à parte, já 

que a questão não é abarcada pela preclusão imediata e (iii) a prescrição trata de questão 

prejudicial de mérito156, e não do mérito em si 157 158.  

Ousa-se, data máxima venia, discordar da rejeição do cabimento do agravo de 

instrumento neste caso. O texto do art. 1.015, II tem interpretação mais aberta, diferentemente 

dos dois últimos exemplos. Por “decisões que versem sobre o mérito do processo”, entende-se 

																																																																																																																																																																													
que a Seguradora se recusou ao pagamento da indenização. (TJ-MG - AI: 10116150029571001 MG, Relator: 
Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 23/03/2017, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 
Publicação: 31/03/2017) 
155 AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE DECISÃO QUE 
REJEITOU ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AGRAVO INCABÍVEL. DECISÃO 
INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1.- Incabível a interposição de agravo de instrumento 
no caso, pois a decisão interlocutória combatida (rejeição da alegação de prescrição intercorrente) não está 
incluída no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. Observe-se que a inadmissibilidade do agravo de 
instrumento não importará em preclusão sobre a questão, pois será possível impugnar a decisão em preliminar de 
apelação ou nas contrarrazões desse recurso, conforme dispõe o art. 1.009, § 1º, do CPC/2015. 2.- Considerando 
que o tema pertinente à "ilegitimidade ativa" não foi objeto de decisão em primeiro grau, inexiste gravame 
ensejador de manejo de recurso, razão pela qual não é de ser conhecido nessa parte, sob pena de supressão de um 
grau de jurisdição (TJ-SP 21413911620178260000 SP 2141391-16.2017.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, 
Data de Julgamento: 22/08/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2017) 
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. DECISÃO 
QUE REJEITA A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. Aplicação do disposto no artigo 1.015 
do NCPC que limitou o cabimento do agravo de instrumento apenas contra determinadas decisões 
interlocutórias. A decisão que rejeita a alegação de prescrição e decadência não é recorrível por agravo de 
instrumento, porquanto não se insere em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do NCPC. A aplicação da multa 
prevista no § 4º, do art. 1.021, do NCPC, é corolário da manifesta improcedência do agravo interno e serve para 
obstar a interposição de recursos infundados e/ou meramente protelatórios. Precedentes jurisprudenciais. 
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA. (Agravo Nº 70069692093, Décima 
Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 19/10/2016). (TJ-RS - 
AGV: 70069692093 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 19/10/2016, Décima Quinta Câmara 
Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/10/2016) 
156 O Superior Tribunal de Justiça entende que decisões que versem sobre prescrição não julgam o mérito, mas as 
preliminares do mérito – se trata de matéria prejudicial (AgRg no REsp 1.412.478/SP, Rel. Min. Assusete 
Magalhães, Segunda Turma, DJe 28/09/2015) (AgRg no REsp 1.171.244/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta 
Turma, DJe 11/10/2010) 
157 AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCUPLETAMENTO INDEVIDO 
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO 
INICIAL, DE OFENSA À LITISPENDÊNCIA, DE OFENSA À COISA JULGADA, DE ILEGITIMIDADE 
PASSIVA E DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO NÃO CABIMENTO DO RECURSO. 1. É 
de ser mantida a decisão monocrática de negativa de seguimento ao agravo de instrumento quando as razões 
expostas no agravo interno são insuficientes para alterar o entendimento nela exposto. 2. O agravo de 
instrumento não é conhecido quando não se trata das hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do Código de 
Processo Civil e não é possível se valer da interpretação extensiva para admitir o seu	recebimento. Recurso não 
provido. (TJMS. Agravo Regimental n. 1402477-11.2017.8.12.0000, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator 
Des. Vilson Bertelli, j: 26/07/2017, p: 27/07/2017)	
158 Sobre este último argumento, Des. Paulo Alberto de Oliveira afirma nas razões do seu voto nos autos do 
Agravo Regimental nº 1404141-14.2016.8.12.0000 “No direito brasileiro, mesmo no CPC/73, nunca houve essa 
equiparação das "preliminares de mérito" com o próprio mérito, muito embora seja corriqueiro que, para tanto, 
se utilize, tanto na doutrina como na jurisprudência, do conceito de prejudicial de mérito, a qual, em verdade, 
representa uma defesa indireta de mérito.”.  
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todo o rol de decisões que interfiram na demanda: questão de redução ou ampliação do 

pedido, indeferimento liminar da reconvenção, como também casos de julgamento antecipado 

do mérito (art. 356). Trata-se de um gênero que abarca diversas espécies.  

 E é totalmente razoável entender que a decisão de rejeição de prescrição é uma das 

espécies de decisão de mérito pois assim preconiza o próprio Código de Processo Civil: 

“Haverá resolução de mérito quando o juiz decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a 

ocorrência de decadência ou prescrição”. Decidir é sinônimo de resolver, julgar, deliberar – 

atos estes que podem ser tanto no sentido de acolher ou não a questão. Assim como entendem 

outros doutrinadores, já supracitados, a lei abrange no conceito de decisão de mérito qualquer 

decisão acerca da ocorrência de prescrição e decadência. Ademais, a decisão que rejeita a 

prescrição não tem o condão de por fim à fase de conhecimento, sendo, portanto, uma decisão 

interlocutória (art. 203, § 2º, CPC).  

Portanto, é mais que lógico que esta hipótese seja abarcada pelo art. 1.015, II. 

Destaca-se que, neste caso, não é incluída uma hipótese não prevista expressamente 

em lei, ou é feita uma interpretação extensiva do conteúdo da norma. A redação do art. 1.015, 

II é clara ao afirmar que cabe agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias que 

versem sobre o mérito do processo. Para um caso ser encaixado nesta hipótese, deve ser 

preenchido dois requisitos: (i) a decisão deve ser interlocutória e (ii) de mérito159. Como foi 

comprovado que a decisão que rejeita a alegação de prescrição é de mérito e é interlocutória, 

este caso se inclui na hipótese legal. Esta conclusão, portanto, não é incompatível com uma 

interpretação taxativa da norma.  

Percebe-se, portanto, que a jurisprudência dominante entende pela taxatividade das 

hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Contudo, há casos que surgem no cotidiano 

em que ocorrem divergências no meio dos aplicadores do direito, que através do seu livre 

convencimento motivado e poder de julgamento, usam interpretações diversas para admitir ou 

não o uso do agravo de instrumento.  

Estes três exemplos demonstram que a interpretação restritiva das hipóteses de 

cabimento do agravo de instrumento é a mais correta, por respeitar a vontade legal e, 

principalmente, por proteger a segurança jurídica. Além do mais, a própria redação das 

hipóteses torna impossível sustentar plausivelmente uma intepretação extensiva, sem que 

incorra em violação da política legislativa.   

																																																								
159 DONOSO, Denis; SERAU JÚNIOR, Marco Aurélio. Manual dos recursos cíveis: teoria e prática. Salvador: 
Editora Juspodivm, 2016, p. 186. 
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3.4. SUCEDÂNEOS RECURSAIS 

 

O Código de Processo Civil de 2015, buscando prestigiar o princípio da celeridade160, 

o momento de impugnação das interlocutórias foi dividido em dois: imediato por meio de 

agravo de instrumento, quando houver cabimento com fulcro no art. 1.015, ou posterior, no 

momento da apelação, em preliminar de apelação ou contrarrazões, nos termos do art., 1.009, 

§1º. Portanto, o novo sistema consagrou o princípio da irrecorribilidade em separado das 

interlocutórias161: a regra é que as decisões sejam impugnadas após a sentença, salvo os casos 

do art. 1.015.  

A hipótese que se levanta, neste momento, é se é possível o uso de sucedâneos 

recursais para impugnar imediatamente a decisão interlocutória não agravável. Em outras 

palavras, há um debate acerca da possibilidade de utilizar-se de outros meios de impugnação, 

além dos previstos no art. 1.009, §1º e art. 1.015 para possibilitar o reexame de decisões 

interlocutórias. 

Para entender a questão, contudo, devem ser feitas algumas conceituações.  

Segundo José Carlos Barbosa Moreia162, recurso é “o remédio voluntário, idôneo a 

ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a 

integração da decisão judicial que se impugna”.  Humberto Theodoro Júnior163, Fredie Didier 

Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha164 também sustentam que o recuso não causa a abertura 

de nova lide, excluindo-se da sistemática, portanto, ações autônomas de impugnação, como o 

																																																								
160 O novo sistema também pode gerar efeitos colaterais no que diz respeito à celeridade. Por exemplo, nos casos 
de impugnação de decisões que rejeitem o requerimento de produção de provas e, pior, verse sobre competência, 
por exemplo, a parte terá que esperar até a apelação para suscitara questão. Se anulada, o processo, ao voltar para 
a primeira instancia, terá que passar novamente por toda a fase de conhecimento a partir da decisão anulada, o 
que claramente vai contra o princípio da celeridade.   
161 O princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias, corolário do princípio constitucional da 
celeridade processual preconiza que o trâmite processual não deve ser interrompido a todo o momento para tratar 
de questões incidentais, ou secundárias. Assim como descrito no texto legal, a finalidade do processo civil é 
entregar a tutela satisfativa e justa do mérito da questão, em tempo razoável. Caso ocorra interrupção da marcha 
processual a todo o momento, o processo se tornará mais demorado para as partes e para o juiz.  
162 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de processo Civil – vol. V. 23ª edição. Rio de 
Janeiro: Editora Forense, 2005. 
163 “O meio ou remédio impugnativo apto para provocar, dentro da relação processual ainda em curso, o reexame 
de decisão judicial, pela mesma autoridade judiciária, ou por outra hierarquicamente superior, visando a obter-
lhe a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração.”. THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito 
Processual Civil – Execução forçada, processo nos tribunais, recursos e direito intertemporal -  vol. III. 47ª 
edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016, p. 939. 
164 “[...] numa acepção mais técnica e restrita, recurso é o meio ou instrumento destinado a provocar o reexame 
da decisão judicial, no mesmo processo em que proferida, com a finalidade de obter-lhe a invalidação, a reforma, 
o esclarecimento ou a integração.” DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito 
Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais – vol. III. 13ª edição. 
Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 87. 
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mandado de segurança, a reclamação e a ação rescisória 165. Entende-se que estes meios, ao 

contrário dos recursos, têm o condão de iniciar um novo processo, motivo pelo qual não estão 

no rol previsto no art. 994 do Novo Código de Processo Civil de 2015.  

Já sucedâneo recursal é tudo que não é considerado nem recurso nem ação autônoma 

de impugnação, é considerado um sucedâneo recursal 166. Dá-se como exemplos o pedido de 

reconsideração, a correição parcial e o pedido de suspeição da segurança.  

O pedido de reconsideração não é um recuso, mas uma petição simples endereçada ao 

próprio juízo a quo, requerendo a reconsideração da decisão proferida. Funciona como meio 

de reexame da matéria, contudo não possui o objetivo de remessa dos autos para uma 

instância superior, não interrompe nem suspende os prazos para interposição de outro 

recurso167 ou sequer está positivado no art. 994 do Código de Processo Civil. Também não se 

confunde com a retratação do art. 1.018, §1º. Enquanto o primeiro é um pedido de reexame de 

uma decisão, o segundo é feito por petição que comunica a interposição do agravo de 

instrumento em sede de 1ª instância, permitindo ao juízo a quo, na que análise das razões do 

recurso, exercer juízo de retratação.  

Pois bem. O pedido de reconsideração pode ser meio útil para instigar o reexame de 

uma decisão interlocutória não agravável, dado que não há qualquer norma que proíba que a 

parte apresente petição no processo requerendo o mesmo. Ademais, no caso de pedido de 

reconsideração em face de decisão não agravável, o máximo que pode acontecer é o juiz 

rejeitá-la, o que não impede que a parte impugne a mesma questão após a sentença, em sede 

de preliminar de apelação ou contrarrazões.  

 Já o uso de mandado de segurança168 para impugnar decisões não agraváveis, de forma 

irrestrita, possui certas consequências negativas. Neste momento, adverte-se que não será 

																																																								
165 DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil: Meios de 
Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais – vol. III. 13ª edição. Salvador: Ed. JusPodivm, 
2016, p. 88. 
166 DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil: Meios de 
Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais – vol. III. 13ª edição. Salvador: Ed. JusPodivm, 
2016, p.  89. 
167 AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. 
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ORIGINÁRIA IRRECORRIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 
PRECLUSÃO. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para o manejo de recurso. 
Não tendo sido objeto de recurso, no prazo legal, a decisão originária que alegadamente causa prejuízo à parte 
agravante, ocorre a preclusão temporal (art. 223 do NCPC). RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO 
MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70074321902, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 05/07/2017).(TJ-RS - AI: 70074321902 RS, Relator: Miriam 
A. Fernandes, Data de Julgamento: 05/07/2017, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 
Justiça do dia 10/07/2017) 
168 Art. 5º, LXIX, Constituição Federal de 1988: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 
líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou 
abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.  
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aprofundado o estudo do mandado de segurança neste trabalho de conclusão de curso: o 

remédio constitucional será analisado apenas nos limites do tema da recorribilidade das 

decisões interlocutórias.  

 A utilização do writ para este fim possui raízes profundas na própria história do 

agravo de instrumento. No código de 1939 era utilizado para possibilitar que a parte 

recorresse de decisões que não estavam no rol taxativo da lei. Em 1973 era utilizado para 

atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, que, em regra, não o possuía. Já em 2015, 

alguns juristas fazem alusão ao passado para apostar que o mandado de segurança acabará 

sendo largamente utilizado como meio de impugnação de decisões imediatamente 

irrecorríveis.  

Juristas como Leonardo Greco169, Antonio Notariano170, Denis Danoso e Serau 

Júnior171 defendem o uso do mandado de segurança para também impugnar imediatamente as 

decisões interlocutórias, especialmente diante de situações de urgência em que a espera até o 

momento da apelação for prejudicial, ou em casos de decisões teratológicas. José Miguel 

Medina Garcia172 defende o uso do mandado de segurança sempre que for verificada urgência 

no reexame da matéria.  Cássio Scarpinella Bueno173 segue a mesma linha. 

Didier e Cunha174 defendem o uso da interpretação extensiva do rol do art. 1.015 em 

detrimento do uso do mandado de segurança como sucedâneo recursal do agravo de 

instrumento: “(...) Se não adotar a interpretação extensiva, corre-se o risco de se ressuscitar o 

uso anômalo e excessivo do mandado de segurança contra ato judicial, o que é muito pior, 

inclusive em termos de política judiciária”.  

																																																								
169 GREGO, Leonardo. Instituições de processo civil: recursos e processos da competência originária dos 
tribunais – vol. III. 1ª edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2015, p. 156. 
170 NOTARIANO JÚNIOR, Antonio; BRUSCHI, Gilberto Gomes. Agravo contra as decisões de primeiro grau: 
de acordo com as recentes reformas processuais e com o CPC/2015. 2ª edição. Rio de Janeiro: Editora Forense; 
São Paulo: Editora Método, 2015, p. 125-126.  
171 DONOSO, Denis; SERAU JÚNIOR, Marco Aurélio. Manual dos recursos cíveis: teoria e prática. Salvador: 
Editora JusPodivm, 2016, p. 197.  
172 “Deve-se admitir o mandado de segurança como sucedâneo do agravo de instrumento contra decisões 
interlocutórias proferidas em 1º grau de jurisdição, à luz do Código de Processo Civil de 2015, sempre que se 
demonstrar a inutilidade do exame do ato acoimado de ilegal apenas por ocasião do julgamento da apelação.” 
MEDINA, José Gabriel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. Revistas dos Tribunais – 4ª Edição, 
2016. P. 1399.  
173 “a respeito da pergunta sobre o que fazer diante de uma decisão interlocutória não prevista como agravável de 
instrumento pelos precitados dispositivos, a resposta parece ser uma só voz, a de que ela será impugnável por 
mandado de segurança”. BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil. 3ª edição. São Paulo: 
Editora Saraiva, 2017, p. 729. 
174 DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil: Meios de 
Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais – vol. III. 13ª edição. Salvador: Ed. JusPodivm, 
2016, p.  211.  
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 Outros juristas175 entendem que caso seja demonstrado que a espera pelo reexame 

cause lesão irreparável ou de difícil reparação, o mandado de segurança pode ser utilizado 

para devolver a interlocutória para o Tribunal ad quem: “Esta opção do legislador de 2015 

vai, certamente, abrir novamente espaço para o uso do mandado de segurança contra atos do 

juiz. [...], à luz do novo sistema recursal, haverá hipóteses não sujeitas a agravo de 

instrumento, que não podem aguardar até a solução da apelação.”.176 

Os tribunais superiores firmaram jurisprudência pacífica no sentido do cabimento do 

remédio constitucional contra decisões manifestamente ilegais ou teratológicas, mesmo que 

recorríveis em outro momento177. Logo, não havendo recurso eficiente contra decisão 

interlocutória não agravável, cabe o uso do mandado de segurança para assegurar o direito 

líquido e certo ao duplo grau de jurisdição.  

Contudo, a jurisprudência dominante178 segue inadmitindo o uso do mandamus como 

sucedâneo recursal do agravo de instrumento. Os Tribunais sustentam que o remédio serve 

																																																								
175 MOTA, José Henrique. A Recorribilidade Das Interlocutórias No Novo CPC: Variações Sobre o Tema. 
Revista de Processo - vol. 251/2016, p. 207 – 228, Jan/2016; ROMÃO, Pablo Freire, Taxatividade do rol do art. 
1.015, do NCPC: Mandado de Segurança Como Sucedâneo Recursal. Revista de Processo, 2016, vol. 259, 
set/2016.  
176 WAMBIER, Teresa; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins e; MELLO, 
Rogerio Licastro Torres de. Primeiros comentários ao Novo CPC. Artigo por artigo. São Paulo, 2015, p. 
1453 
177 AgRg no MS 22.211/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/02/2016, DJe 
17/03/2016 
178 MANDADO DE SEGURANÇA. REBELDIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO PREVISTA 
NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/15, PROFERIDA EM AÇÃO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. COMANDO QUE AUTORIZOU O PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES 
MOVIDAS CONTRA A RECUPERANDA. ATO JURISDICIONAL QUE NÃO É TERATOLÓGICO, NEM 
ABUSIVO, TAMPOUCO MANIFESTAMENTE ILEGAL. MANEJO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL 
INCABÍVEL NA HIPÓTESE. DOUTRINA E PRECEDENTES. "A jurisprudência da Suprema Corte é firme no 
sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo 
jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF nº 267. 2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível 
se no ato judicial houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie." (MS 
31831 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Data do julgamento: 17.10.2013). INDEFERIMENTO DA 
INICIAL NOS TERMOS DO ART. 10 DA LEI N. 12.016/09. (TJ-SC - MS: 40119327820178240000 São 
Miguel do Oeste 4011932-78.2017.8.24.0000, Relator: Bettina Maria Maresch de Moura, Data de Julgamento: 
03/07/2017, Câmara Especial Regional de Chapecó) 
MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL RECORRÍVEL – 
IMPOSSIBILIDADE – ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO DO NCPC: - TODA E QUALQUER DECISÃO 
INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO É AGRAVÁVEL - APLICAÇÃO DO 
5º, INCISO II, DA LEI 12.016/2009 E DA SÚMULA Nº 267 DO STF - NÃO SENDO HIPÓTESE DE ATO 
JUDICIAL TERATOLÓGICO, CAPAZ DE CAUSAR AO IMPETRANTE DANO IRREPARÁVEL, É 
INADMISSÍVEL O MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DO RECURSO APROPRIADO. - 
Petição inicial indeferida. (TJ-SP - MS: 20287378620178260000 SP 2028737-86.2017.8.26.0000, Relator: 
Edgard Rosa, Data de Julgamento: 16/03/2017, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2017) 
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. Impetração contra 
decisão que obrigou os autores, não beneficiários da justiça gratuita, ao recolhimento dos honorários periciais. 
Ausência de ofensa a direito líquido e certo, de teratologia ou de flagrante abusividade. Pretensão à impugnação 
de decisão de imediato por conta do descabimento do agravo de instrumento. Decisão, todavia, passível de 
impugnação em razões ou contrarrazões de apelação. Súmula 267, STF. Segurança não concedida. (TJ-SP - MS: 
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apenas para impugnar decisões flagrantemente ilegais ou teratológicas, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça179, e não para recorrer de decisões 

interlocutórias – que poderão ser revolvidas através de agravo de instrumento (art. 1.015) ou 

em preliminar de apelação ou contrarrazões (art. 1.009, §1º) de modo que é aplicável a 

súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso 

ou correição”.  

De fato, possibilitar o uso irrestrito do mandado de segurança para impugnar decisões 

interlocutórias não agraváveis não traria qualquer benefício ao sistema judiciário.  

Primeiro, pois o mandado de segurança, por força constitucional, não se presta a 

finalidade de sucedâneo recursal. Mais que isso, é ação constitucional posta à disposição de 

todos, para tutelar direitos individuais líquidos e certos, não amparados por Habeas Data ou 

Habeas Corpus, quando o responsável for autoridade coatora. Permitir a utilização de tal 

remédio tão importante para esse fim é conceitualmente incorreto, e, indiretamente, banaliza e 

desvirtua sua finalidade.  

Mesmo que este argumento não seja aceito, um fato não pode ser ignorado: utilizar o 

mandado de segurança para impugnar imediatamente decisões interlocutórias não agraváveis 

tira todo o sentido do sistema da irrecorribilidade em separado das interlocutórias que o 

Código de Processo Civil prestigiou à luz do tão clamado princípio da celeridade. E, se não 

fosse o bastante, apenas serviria para congestionar – ainda mais – o judiciário.  

Ademais, pode se afirmar que as decisões judiciais em regra não são ilegais ou 

teratológicas – ora, é nesta afirmativa que se sustenta todo o sistema processual brasileiro e o 

Estado Democrático de Direito, não sendo necessário tecer grandes comentários sobre o tema. 

Logo, o único motivo para o uso do mandado de segurança neste caso seria para apressar o 

reexame de uma decisão interlocutória. Ocorre que, o exame imediato de questões incidentais, 

dentro da normalidade, não é direito líquido e certo.  

É certo que o duplo grau de jurisdição é direito constitucional (art. 5º, LV) expresso na 

Carta Magna. E também é certo que o Código de Processo Civil prestigia tal norma 

fundamental quando elabora um sistema em que permite recurso contra qualquer decisão 

interlocutória: ou em sede de agravo de instrumento (art. 1.015) ou em preliminar de apelação 

																																																																																																																																																																													
22253432420168260000 SP 2225343-24.2016.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de 
Julgamento: 07/02/2017, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2017) 
179 STJ, AgRg no RMS 39.511/SP. Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, jul. 16/12/2014. 
DJe19/12/2014; AgRg no MS 21.337/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, jul. 03/12/2014, DJe, 
16/12/2014.		
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ou contrarrazões (art. 1.009, §1º). Nestes termos, reconhece José Miguel Garcia Medina 180: 

“rigorosamente, assim, não há decisão interlocutória irrecorrível, no regime do CPC/15.”  

Ora, considerando que as decisões interlocutórias judiciais são em regra legais e 

dentro do bom senso, que é garantido às partes a possibilidade de recurso, que o mandado de 

segurança não é sucedâneo recursal, e, mais ainda, que a impetração irrestrita do writ 

congestionaria ainda mais o judiciário, não há qualquer razão justificável para defender o uso 

do mandado de segurança, exclusivamente para que a parte possa ter o reexame imediato da 

questão. 

Por fim, não pode se comparar o sistema do Código de 1939 e o Código de 2105. No 

primeiro momento, fora as hipóteses expressas de agravo, realmente não havia recurso cabível 

contra as demais decisões interlocutórias – a lei tinha lacunas. Contudo, a nova sistemática é 

diferente da anterior: não há decisão interlocutória irrecorrível. Não há como, portanto, 

comparar as duas épocas para justificar o uso do mandado de segurança atualmente.  

Logicamente, em casos de decisões manifestamente ilegais ou teratológicas, ou em 

casos extremos e excepcionais em que a demora do reexame possa causar prejuízos 

irreparáveis às partes – o que, novamente, não é o que geralmente acontece – a parte tem 

direito a impetrar o mandado de segurança para tutelar seus direitos constitucionais. Repare 

que este caso é a exceção.  

																																																								
180 MEDINA, José Gabriel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 4ª Edição. São Paulo: Revistas 
dos Tribunais, 2016, p. 1399. 
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4. CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho de conclusão de curso foi visto que o Código de Processo Civil de 2015 

trouxe novos ares ao processo civil brasileiro, ao privilegiar a solução efetiva e justa dos 

conflitos, em detrimento do acentuado formalismo que antes era colimado no Código Buzaid. 

Sob o prisma da Constituição de 1988, a nova lei trouxe um rol de princípios que dariam o 

tom a todo o sistema normativo processual, com a prestigiação do princípio da celeridade, 

solução pacífica dos conflitos e a boa-fé.  

Sob este prisma foi remodelado o sistema recursal cível, principalmente o sistema de 

recorribilidade das decisões interlocutórias. Ocorre que o Novo Código tinha a tarefa difícil 

de evitar cometer os erros do passado, ao criar um sistema coeso e que fosse diferente dos 

modelos anteriores, que como visto, falharam tanto com a sociedade quanto com a máquina 

estatal, ao dispor de normas pouco eficientes no meio prático.  

Ao criar um sistema em que se divide o momento de impugnação recursal das 

interlocutórias em dois - imediatamente em sede de agravo de instrumento ou posteriormente 

em preliminar de apelação ou contrarrazões -  foi possível tanto privilegiar a celeridade como 

também evitar que o direito fundamental ao duplo grau de jurisdição fosse violado. 

Novamente, muito importante frisar: não há decisões irrecorríveis no novo sistema. Elas 

poderão ser suscitadas posteriormente, quando não abarcadas pelo agravo de instrumento.  

 Também foi visto que muito se debate quanto ao rol de hipóteses de cabimento do 

agravo de instrumento, e qual seria a melhor interpretação para ele. A conclusão que se chega 

é que não é razoável defender uma interpretação extensiva de todas as hipóteses previstas no 

art. 1.015 porque o próprio texto da lei muitas vezes traz casos específicos e conceitos 

fechados, de modo que uma interpretação extensiva do que está escrito se tornaria meio 

forçoso para abarcar situações que claramente não foram escolhidas pelo legislador como 

meio de cabimento de agravo de instrumento.  

Destaca-se, também, que a interpretação extensiva tem suas consequências. Ao 

permitir que o aplicador do direito inclua uma situação que não é expressamente prevista no 

rol do art. 1.015 no rol de decisões passiveis de agravo de instrumento, cria-se, na verdade, 

um ambiente de extrema insegurança jurídica. O recorrente ficaria sem saber o momento 

correto de recorrer, ainda sob o risco de ter seu recurso negado em preliminar de apelação ou 

contrarrazões, por entender-se que a decisão precluiu por não ter sido agravada anteriormente.  

Constata-se, portanto, que a melhor interpretação é aquela que garante um maior grau 

de segurança para a sociedade. Se a interpretação taxativa é a que melhor atinge este fim, 
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então correta é a posição da jurisprudência dominante que atualmente afasta o uso da 

interpretação extensiva no caso das hipóteses de agravo de instrumento.  

Contudo, é de se reconhecer que a redacao do art. 1.015 talvez tenha deixado de lado 

algumas decisões que mereçam ser impugnadas imediatamente, como aquelas que versam 

sobre competência, indeferimento do requerimento de produção de provas e valor da causa.  

Por fim, também foi visto que parte da doutrina defende a utilização de sucedâneos 

recursais para possibilitar o reexame imediato das decisões interlocutórias.  

A conclusão que se chega é que, dentro de seus limites, o pedido de reconsideração é 

melhor instrumento para esta finalidade. O uso de mandado de segurança como sucedâneo 

recursal, em regra, é injustificável em um sistema em que admite a recorribilidade de qualquer 

decisão interlocutória, e deve ser utilizado apenas em casos excepcionais, em que for 

demonstrada a urgência no reexame imediato da decisão interlocutória ou em casos de 

ilegalidade ou teratologia.  

Por fim, o desfecho é que o sistema de recorribilidade de decisões interlocutórias do 

Código de Processo Civil é positivamente diferente dos sistemas anteriores. A jurisprudência 

também possui papel vital na solidificação da lei, que atualmente prestigia a mens legis ao 

proteger o uso do agravo de instrumento apenas quando previsto expressamente em lei. A 

previsão que fica é que talvez estejamos em uma nova – e melhor – era processual, que 

apresenta um sistema constitucionalmente compatível. 
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